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Περίληψη 

 

 Στο παρακάτω κείµενο παρουσιάζεται η διπλωµατική εργασία µε τίτλο 

“Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής εφαρµογής προσανατολισµένης στις κινητές συσκευές για 

την υποστήριξη περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων”. Η διπλωµατική εργασία 

παρουσιάζει: (Α) Τις νέες τεχνολογίες που προσφέρουν οι φορητές συσκευές όπως 

λειτουργικά συστήµατα, κάµερα, web browsers, GPS κλπ. (Β) Η χρήση  των φορητών 

συσκευών ως εργαλεία εκπαίδευσης, είτε αυτή εντάσσεται στα πλαίσια κάποιου 

εκπαιδευτικού ιδρύµατος είτε όχι. ∆ίνεται περισσότερη βαρύτητα στην εκπαίδευση σε 

θέµατα περιβαλλοντικής συνείδησης και ειδικά στην ανακύκλωση απορριµµάτων. (Γ) 

Τέλος γίνεται παρουσίαση του EWC (Ecologic Wireless Community). Το EWC 

αποτελεί µία διαδικτυακή εκπαιδευτική εφαρµογή που δηµιουργήθηκε για το σκοπό της 

διπλωµατικής εργασίας. Το EWC είναι προσαρµοσµένο κατάλληλα ώστε να είναι 

συµβατό µε το µεγαλύτερο ποσοστό φορητών συσκευών. Το EWC έχει στόχο να 

εκπαιδεύει τους χρήστες σε θέµατα περιβαλλοντικής συνείδησης και να τους ανταµείβει 

για την ενεργή τους δράση στη προστασία του περιβάλλοντος. 
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1. Εισαγωγή 

 

  Το παρακάτω σύγγραµµα γίνεται ανάλυση στο θέµα «Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής 

εφαρµογής προσανατολισµένης στις κινητές συσκευές για την υποστήριξη 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων». Η διπλωµατική εργασία ασχολείται µε αρκετά 

επίκαιρα θέµατα που παρουσιάζονται επιγραµµατικά τα παρακάτω. 

 

  Α) Φορητές συσκευές και οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούν για την διακίνηση 

δεδοµένων του διαδικτύου. XHTML,WAP, i-Mode, Wifi , 3G, 2G 

 Β) Εκπαίδευση µέσα από φορητές συσκευές (m-learning) κινητά, tablets, 

φορητές βιντεοκονσόλες. 

 Γ) Η προστασία του περιβάλλοντος και τρόπος για να τη προωθήσουµε µέσα από 

τις φορητές συσκευές. 

 ∆) ∆ηµιουργία και χρήση εκπαιδευτικής εφαρµογής για φορητές συσκευές. 

 

 Σκοπός της εργασίας είναι αρχικά να παρουσιαστούν οι φορητές συσκευές και 

όλες οι τεχνολογίες που τις συνοδεύουν. Ύστερα θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν 

κατάλληλα όλες αυτές οι τεχνολογίες στη εκπαιδευτική διαδικασία. Τελικός σκοπός της 

εργασίας είναι, αφού πλέον αντιληφθούµε πώς να κάνουµε χρήση των φορητών 

συσκευών ως εργαλεία “µάθησης” να τα χρησιµοποιήσουµε για να εκπαιδεύσουµε το 

κοινό σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα να τους εντάξουµε στη 

διαδικασία της ανακύκλωσης. 

 

 Στόχος της εργασίας είναι η δηµιουργία µίας εφαρµογής που θα έχει πλήρη 

συµβατότητα µε το µεγαλύτερο ποσοστό φορητών συσκευών και θα εκπαιδεύει – 

ευαισθητοποιεί την κοινωνία σε θέµατα περιβαλλοντικής συνείδησης. Η εφαρµογή έχει 

στόχο να ανταµείβει τους χρήστες που παίρνουν µέρος στη διαδικασία εκπαίδευσης για 

θέµατα αλλά και αυτούς που παίρνουν ενεργά µέρος ανακυκλώνοντας. 

  



2 
 

2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

  

 Παρακάτω γίνεται αναφορά σε όλες αυτές τις τεχνολογίες που µας παρέχουν οι 

φορητές συσκευές ώστε να  αντιληφθούµε στο έπακρο τις δυνατότητες τους αλλά και 

να επισηµάνουµε πως αρκετές από αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Πριν γίνει αναφορά των τεχνολογιών όµως θα πρέπει να 

αναφερθεί γιατί επιλέχθηκαν οι φορητές συσκευές έναντι του Ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 Αρχικά ο λόγος που επιλέχθηκαν οι φορητές συσκευές είναι πως σήµερα η 

σηµαντικότερη εργασία του ανθρώπου είναι η απόκτηση - επεξεργασία δεδοµένων και 

η διανοµή ή αποθήκευση πληροφορίας. Για πολλά χρόνια τώρα, µείζονα ρόλο σε αυτή 

την “αλυσίδα” έπαιξαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Οι Η/Υ ξεκίνησαν µε µεγέθη που 

κάλυπταν ολόκληρα δωµάτια ενώ σήµερα έχουµε φτάσει σε υπολογιστές µε οθόνες 

µικρότερες των 10 ιντσών και βάρος λιγότερο του ενός κιλού. Γιατί άραγε έγινε αυτό; 

 

 Είναι αυτονόητο πως η ζωή στις µεγαλουπόλεις απαιτεί ταχύτητα. Πρέπει να 

µπορούµε να εκτελούµε διάφορες εργασίες ακόµη και την ώρα που µετακινούµαστε. Ο 

“χρόνος είναι χρήµα” και ένας προσωπικός Η/Υ  που δεν µπορεί να λειτουργήσει “εν 

κινήσει” είναι χάσιµο χρήµατος. Τα τελευταία τρία χρόνια µία νέα κατηγορία φορητών 

υπολογιστών, τα netbook, ήρθαν για να κατακτήσουν κάθε απαιτητικό χρήστη. Με 

οθόνες από 7 έως 11 ίντσες το µέγεθος ήταν η τελευταία λέξη της τεχνολογίας.  

 

 Βέβαια η κατηγορία τον netbook γρήγορα ξεπερνιέται από τα κινητά τηλέφωνα 

και ειδικότερα τα smartphones. Είναι γνωστό πως κανένας δεν κυκλοφορεί χωρίς το 

κινητό του τηλέφωνο στη τσέπη. Υπολογίζεται πως 1,5 δισεκατοµµύρια κινητά 

τηλέφωνα χρησιµοποιούνταν το 2004 σε όλο στο κόσµο. Το νούµερο είναι τριπλάσιο 

του αριθµού των προσωπικών υπολογιστών που χρησιµοποιούνται την ίδια στιγµή. Ο 

Jeff Hawkins, δηµιουργός του Palm Pilot, µίας πασίγνωστης PDA συσκευής ανέφερε 

“Κάποια µέρα δύο µε τρία δισεκατοµµύρια άνθρωποι θα έχουν κινητά τηλέφωνα και 

δεν πρόκειται όλοι αυτοί να έχουν προσωπικό υπολογιστή... διότι το κινητό τηλέφωνο 

θα γίνει ο βοηθός σε κάθε ψηφιακή ανάγκη τους” (Attewell, 2005). Τα smartphones 

λειτουργούν µε το δικό τους λειτουργικό σύστηµα και επεκτείνουν τις δυνατότητες τους 

µέσα από προγράµµατα που προσφέρονται είτε από τις εταιρείες παραγωγής είτε από 
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3ους π.χ. Επεξεργασία κειµένου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, περιηγητή διαδικτύου, 

παιχνίδια κλπ. Μερικά από τα λειτουργικά συστήµατα κινητών τηλεφώνων και οι 

δυνατότητές τους θα αναφερθούν διεξοδικά σε παρακάτω κεφάλαιο. 

 

 Οι φορητές συσκευές όµως δεν είναι µόνο τα κινητά τηλέφωνα αλλά και οι 

βιντεοκονσόλες.  Οι εταιρείες παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών προσπαθώντας να 

κερδίσουν ένα κοµµάτι στην αγορά ακολούθησαν τα βήµατα των κινητών τηλεφώνων. 

Όλες οι λειτουργίες - υπηρεσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω γρήγορα ενσωµατώθηκαν 

σε φορητές βιντεοκονσόλες µε τρανό παραδείγµατα το Nintendo DS της εταιρίας 

Nintendo που ενσωµατώνει οθόνη αφής, κάµερα και υποστηρίζει τη σύνδεση σε 

ασύρµατα δίκτυα. Η συγκεκριµένη κονσόλα και οι επανεκδόσεις της κάναν πωλήσεις 

κοντά στα 150 εκατοµµύρια κοµµάτια από το 2005 ως το 2010 (Nintendo Co. Ltd., 

2011). Ακόµη και αυτές οι εταιρείες όµως χάνουν συνεχώς έδαφος από τα συνεχώς 

εξελισσόµενα smartphones που παρουσιάζονται καθηµερινά στην αγορά µε τεράστια 

γκάµα παιχνιδιών που πολλά προσφέρονται ακόµη και δωρεάν. 

 

 Τελικά οι φορητές συσκευές το 2010 φτάσανε στο απόγειο τους µε την νέα 

κατηγορία φορητών συσκευών tablet PC. Όλοι γνωρίζουµε το διάσηµο iPad της 

εταιρείας apple που από τη πρώτη κιόλας µέρα πούλησε 120.000 κοµµάτια!  (Elmer-

DeWitt, 2010) Τα tablet pc συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία ενός ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (επεξεργαστής, µνήµη, αποθηκευτικά µέσα, προγράµµατα) µε  όλα τα 

θετικά ενός smartphone (µικρή οθόνη αφής 7” - 10”, λειτουργικό σύστηµα 

προσαρµοσµένο σε επεξεργαστές χαµηλής κατανάλωσης, αυτονοµία, δίκτυο δεδοµένων 

κινητής τηλεφωνίας).  

 

2.1 Υποδοµή - Φορητές συσκευές και λειτουργικά συστήµατα 

 

 Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως οι εταιρείες παραγωγής κινητών 

τηλεφώνων προσπαθούν να φέρουν το κινητό όσο ποιο κοντά στον υπολογιστή και να 

παρέχουν λειτουργίες – υπηρεσίες παρόµοιες µε αυτόν. Φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο 

αρχικά πρέπει να δηµιουργηθεί µία πλατφόρµα πάνω στην οποία θα δηµιουργούνται 

νέες εφαρµογές και υπηρεσίες. Φυσικά σε ένα νέο χώρο όπως τα smartphones αυτό δεν 

άργησε να γίνει µε αρκετές εταιρείες να πάρουν µερίδιο στην αγορά µε το δική τους 
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πλατφόρµα για κινητά τηλέφωνα. Παρακάτω αναλύονται οι σηµαντικότερες 

πλατφόρµες και ύστερα γίνεται µία αναφορά για τις “κλειστές πλατφόρµες”. 

 

2.1.1 Windows Mobile – Phone της Microsoft 

 

 Εδώ και αρκετά χρόνια µία από τις πρώτες εταιρείες στο χώρο των λειτουργικών 

συστηµάτων για κινητά τηλέφωνα είναι η Microsoft. Με χρόνια πείρας στο χώρο των 

λειτουργικών συστηµάτων η εταιρεία κολοσσός έκανε ένα βήµα παραπάνω στις 19 

Απριλίου 2000  µε το λειτουργικό σύστηµα Pocket PC. Το pocket pc δηµιουργήθηκε 

αρχικά κυρίως για συσκευές PDA (Personal Digital Assistant) αλλά αρκετές συσκευές 

κινητής τηλεφωνίας το ενσωµάτωσαν ως λειτουργικό τους σύστηµα. Μία καινούργια 

έκδοση στις 21 Οκτωβρίου 2001 ήρθε να δώσει περισσότερες λειτουργίες όπως 

αναπαραγωγή πολυµέσων µέσα από τον Windows Media player, Είσοδο σε δίκτυα 

VPN, Υπηρεσίες chat µέσα από το MSN Messenger και  το πακέτο Pocket Office που 

είναι µία έκδοση της γνωστής σουίτας γραφείου Office  για κινητά τηλέφωνα. 

(Netogram.com). Στις 23 Ιουνίου 2003  η Microsoft αλλάζει τη ονοµασία του 

λειτουργικού της συστήµατος σε Windows mobile και τα χρόνια που ακολουθούν νέες 

εκδόσεις έρχονται να προσθέσουν νέες εφαρµογές στο λειτουργικό σύστηµα της 

Microsoft. H έκδοση 2003 προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης και αποστολής δεδοµένων 

µέσω bluetooth, αναλύσεις της τάξης του VGA (640x480) και προστασίας ασύρµατης 

Wifi σύνδεσης µέσω WPA. Επόµενη έκδοση είναι η Windows Mobile 5 (9 Μαΐου 2005) 

και εκτός από τις καινούργιες εφαρµογές που προστέθηκαν όπως Powerpoint, 

υποστήριξη διαγραµµάτων στο Excel στη σουίτα που τώρα ονοµάζεται Office mobile 

Εικόνα 2.3: Windows 
Mobile 2003 

Εικόνα 2.2: Windows 
Mobile 6 

Εικόνα 2.1: Windows 
Mobile 6.5 
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και QWERTY πληκτρολόγιο. Τα επόµενα έτη (2007 – 2009) το λειτουργικό σύστηµα 

Windows Mobile 6.Χ ήρθε να γίνει ένα από τα πιο διάσηµα λειτουργικά συστήµατα για 

κινητά τηλέφωνα. Εφαρµογές όπως κλήσεις µέσω VoiP, Υποστήριξή AJAX, Javascript, 

XML DOM και η έκδοση του .net compact framework 2.0 τοποθέτησαν το λειτουργικό 

σύστηµα στη κορυφή των προτιµήσεων µέχρι την είσοδο των εταιρειών apple και RIM 

στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Μία προσπάθεια της εταιρείας να αντέξει στον 

ανταγωνισµό έγινε µε την αναβάθµιση Windows Mobile 6.5 µε ολοκαίνουργιο γραφικό 

περιβάλλον χρήστη. Ακόµη και αυτό όµως δεν έφτασε στο επιθυµητό αποτέλεσµα 

(Wikipedia, 2010) (Chris D. , 2009).  

 

2.1.2 Symbian της Nokia 

 

 To Symbian είναι ένα από τα αρχαιότερα λειτουργικά συστήµατα. Αρχικά το 

ονοµαζόταν EPOC όταν πρωτοκατασκευάστηκε στα τέλη του 1980 από την εταιρεία 

Psion. To Symbian έγινε γνωστό από την έκδοση 6.0 του 2001 που και µετά µιας και 

ενσωµατώνονταν σε αρκετές συσκευές κινητών τηλεφώνων της εταιρείας Nokia αλλά 

και άλλων κατασκευαστών. Η εταιρεία Nokia µαζί µε την ενσωµάτωση του Symbian 

στα κινητά τις τηλέφωνα δηµιούργησε την πλατφόρµα S60. H πλατφόρµα S60 έδωσε 

τη δυνατότητα σε προγραµµατιστές να συγγράψουν και να εκδώσουν τα δικά τους 

Symbian προγράµµατα. Η πλατφόρµα S60 στη 5η της έκδοση υποστηρίζοντας γλώσσες 

όπως η java midp, η python, η C++ και το Adobe Flash για τη συγγραφή 

προγραµµάτων.  

Εικόνα 2.5: Symbian UI Εικόνα 2.4: Symbian File 
Explorer 
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 Τον Ιούνιο του 2008 το δηµιουργείται το Symbian Foundation και όλο το 

λειτουργικό σύστηµα Symbian, που τώρα πια ανήκει στην εταιρεία Nokia, 

δηµοσιεύεται ως ανοιχτός κώδικάς και κάτω από άδεια Eclipse Public. H εταιρεία 

Nokia βλέποντας το ανταγωνισµό να ανεβαίνει κάνει τη παραπάνω κίνηση θέλοντας να 

πετύχει γρήγορο και ποιοτικό λογισµικό µέσα από την κοινότητα Symbian Foundation. 

Το νέο Symbian^1 (1 είναι η έκδοση) έφτασε στην έκδοση Symbian^3 στην οποία για 

πρώτη φορά η Nokia δηµοσιεύει πλήρως το κώδικα του symbian ως ανοιχτό λογισµικό 

(Menezes, 2010). Μαζί δηµιουργείται και η έκδοση 5.2 της πλατφόρµας S60. 

Ολοκαίνουργιες λειτουργίες όπως η υποστήριξη Full HD αναλύσεων, ή νέα 

αρχιτεκτονική απεικόνισης 2D και 3D γραφικών και ο Webkit περιηγητής ιστού 

έρχονται να δώσουν νέα χαρακτηριστικά στο Symbian ώστε να συµβαδίσει µε τις 

υπερδυνάµεις Android και ιOS της εποχής µας. H Nokia επίσης παροµοίως µε τις 

υπόλοιπες εταιρείες έχει δηµιουργήσει το Ovi Store για τη πώληση εφαρµογών για τις 

συσκευές της (Morris, 2007).  

 

2.1.3 Meego από Intel και Nokia 

  

 Ένα ακόµη πολλά υποσχόµενο λειτουργικό σύστηµα είναι το Meego. Το Meego 

είναι η ενοποίηση του Moblin Linux που δηµιουργήθηκε αρχικά από την Intel και του 

Maemo της  εταιρείας Nokia (Intel Corp.). Ύστερα από συνεργασία της Intel µε την 

nokia  δηµιουργήθηκε το Meego, ένα λειτουργικό σύστηµα βασισµένο στο πυρήνα 

linux και στο γραφικό περιβάλλον UX (User Experience), Το Meego βρίσκεται στην 

έκδοση 1.1 (Savov, 2010).  

Εικόνα 2.6: Symbian ^3 
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2.1.4 Κλειστά λειτουργικά συστήµατα εταιρειών 

 

 Όλα τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα για να λειτουργήσουν σωστά σε 

κάποια συσκευή χρειάζονται και ένα αρκετά γρήγορο υλικό που να τα υποστηρίζει 

(Επεξεργαστής, µνήµη RAM, αποθηκευτικός χώρος). Αυτό φυσικά κάνει τις συσκευές 

που τα υποστηρίζουν αρκετά ακριβές. Έτσι οι εταιρείες µε σκοπό να κερδίσουν την 

λιγότερο απαιτητική αγορά, λανσάρουν συσκευές µε λειτουργικά συστήµατα που 

παράγουν οι ίδιες και έρχονται µε προ-εγκατεστηµένες εφαρµογές για βασικές 

λειτουργίες. Συνήθως αυτές οι συσκευές δεν δέχονται καµία επέκταση των λειτουργιών 

τους ή ενσωµατώνουν την υποστήριξη JAVA midp εφαρµογών και εφαρµογών που 

Εικόνα 2.8: Meego UX 
Εικόνα 2.7: Meego 

Mobile 

Εικόνα 2.11: Sony Ericsson Εικόνα 2.10: Motorola Εικόνα 2.9: Samsung 
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προσφέρει η εταιρεία κατασκευής. Φυσικά αυτές είναι λίγες στον αριθµό, µε 

προβλήµατα συµβατότητας και χωρίς ιδιαίτερα χρήσιµες λειτουργίες. Μία σηµαντική 

εφαρµογή Java είναι ο περιηγητής ιστοσελίδων Opera που προσφέρει υπηρεσίες 

περιήγησης στο διαδίκτυο µέσα από κινητά που υποστηρίζουν JAVA. Ακόµη και αυτή 

η κατηγορία κινητών τηλεφώνων καταλαµβάνει ένα µεγάλο ποσοστό και πρέπει να 

υποστηρίζεται από εφαρµογές που θέλουµε να χρησιµοποιούνται από ευρύ κοινό.   

 

2.2 Τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα λειτουργικά συστήµατα 
φορητών συσκευών 

 

2.2.1 Iphone OS – iOS της Apple  

 

 Η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής λειτουργικών συστηµάτων, 

λογισµικού και ηλεκτρονικών συσκευών στο κόσµο, Apple, µπήκε στο µερίδιο αγοράς 

της κινητής τηλεφωνίας το 2007 µε τη δηµιουργία το iphone. Το iphone δεν θα ήταν 

τίποτα παραπάνω από ένα κινητό τηλέφωνο αν δεν συνοδευόταν από το λειτουργικό 

σύστηµα της εταιρείας iphoneOS (από την έκδοση 4.0 και ύστερα µετονοµάστηκε σε 

iOS). H εταιρεία apple µε συνεχή αναβάθµιση του λειτουργικού τους συστήµατος αλλά 

και του υλικού των συσκευών της έχει γίνει µία από της πιο πρωτοπόρες στο τοµέα τις 

κινητής τηλεφωνίας. Το iphone προσφέρει στο χρήστη υπηρεσίες περιήγησης στο 

διαδίκτυο, ένα από τους καλύτερους αναπαραγωγείς πολυµέσων (που ήδη αναπτύσσει 

τόσα χρόνια στη σειρά φορητών συσκευών της iPod), Αναπαραγωγή βίντεο από τη 

γνωστή σε όλους υπηρεσία Youtube και από τις εκδόσεις 3.0 και µετά εισάγονται νέες 

λειτουργίες – υπηρεσίες όπως ηλεκτρονική πυξίδα, Υπηρεσία εκτύπωσης και 

Εικόνα 2.12: iPhone OS UI 
Εικόνα 2.13: iPhone OS SMS 
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αναπαραγωγής πολυµέσων µέσω ασύρµατης δικτύωσης και η σηµαντικότητα 

λειτουργία του multitasking (εκτέλεση πολλών προγραµµάτων ταυτόχρονα). 

  

 Η apple έκτος από τις παραπάνω λειτουργίες παρέχει τρεις βασικές υπηρεσίες 

που έχουν κάνει τη πλατφόρµα της πρώτη σε πωλήσεις. Πρώτη υπηρεσία είναι το Βοοκ 

Store που καθένας µπορεί να αγοράσει βιβλία από µία τεράστια γκάµα και να τα 

διαβάσει στη οθόνη του κινητού του. ∆εύτερη υπηρεσία είναι το iTunes από τη 

συγκεκριµένοι υπηρεσία οι χρήστες iphone µπορούν να προµηθευτούν πολυµεσικό 

υλικό. Το πολυµεσικό υλικό µπορεί να είναι από ένα τραγούδι ως επεισόδια 

αγαπηµένων σειρών της τηλεόρασης! Τρίτη και σηµαντικότερη υπηρεσία αποτελεί το 

Appstore. Μέσα από το appstore οι χρήστες iphone µπορούν εύκολα να αναζητήσουν 

και να προµηθευτούν νέες εφαρµογές για το κινητό τους µέσα από µία γκάµα 500,000+ 

εφαρµογών. (Wehner, 2011). Μέσα στις 500,000+ εφαρµογές φυσικά ο καθένας µπορεί 

να βρει ότι ακριβώς χρειάζεται όπως εφαρµογές επεξεργασίας κειµένου, επικοινωνία 

µέσω VoiP, Υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης π.χ. Facebook, twitter κ.α. Πως όµως µία 

εταιρεία σε τόσο µικρό διάστηµα απόκτησε µία τόσο µεγάλη γκάµα εφαρµογών? 

 

  

 Στις 17 Οκτωβρίου 2007 και για κάθε νέα έκδοση του λειτουργικού της 

συστήµατος η apple παρέχει δωρεάν σε προγραµµατιστές το SDK (standar development 

kit) χάρη στο οποίο προγραµµατιστές από όλο το κόσµο δηµιουργούν καθηµερινά νέες 

εφαρµογές και της παρέχουν µέσω της υπηρεσίας Appstore. Χάρη στα υψηλά κέρδη 

Εικόνα 2.14: IOS 4 Folders 

Εικόνα 2.15: IOS 4 UI 
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που προσφέρει η πώληση εφαρµογών στο appstore, πολλοί είναι εκείνοι που 

δηµιουργούν εφαρµογές ως βασική τους εργασία (Apple Inc.). 

 

 Η εταιρεία apple αναγνωρίζοντας πως το µέλλον είναι οι φορητές συσκευές 

δηµιουργεί το iPod touch και το πασίγνωστο iPad. Και οι δύο συσκευές χρησιµοποιούν 

το λειτουργικό σύστηµα iOS και παρέχουν όλες τις λειτουργίες – υπηρεσίες που 

παρέχει το iphone εκτός από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τα δύκτια κινητής 

τηλεφωνίας. Στη περίπτωση του ιPad προσφέρεται βέβαια η σύνδεση σε δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας για µεταφορά δεδοµένων. Η αποδοχή όλων των παραπάνω φορητών 

συσκευών από το κοινό είναι σίγουρη µιας και η εταιρεία για το τέταρτο τρίµηνο του 

2010 πούλησε 14,1 εκατοµµύρια iPhones, 91% αύξηση από το προηγούµενο χρόνο, 

9,05 εκατοµµύρια ιPods και 4,19 εκατοµµύρια iPads παγκοσµίως (Dowling, 2010).  

 

2.2.2 Android OS της Google 

 

 Στα βήµατα της ιδέας του iphone η εταιρεία Google σε συνεργασία µε την 

εταιρεία παραγωγής τηλεφώνων htc στις 22 Οκτωβρίου 2008 λανσάρει το κινητό 

τηλέφωνο G1 µε την έκδοση 1.0 του λειτουργικού συστήµατος Google Android.    Το 

Google Android είναι ένα λειτουργικό σύστηµα βασισµένο πάνω στο πυρήνα Linux  

και τρέχει εφαρµογές Java χρησιµοποιώντας την εικονική µηχανή (virtual machine)  

Dalvik (Google.com). 

Εικόνα 2.16: Ipod Touch 
Εικόνα 2.17: Ipad 
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 H Google θέλοντας να προχωρήσει ένα βήµα παραπάνω από τους ανταγωνιστές 

της εκτός από το να προσφέρει το SDK δωρεάν στους προγραµµατιστές για τη 

συγγραφή εφαρµογών, από τη πρώτη κιόλας στιγµή έδωσε ελεύθερα το κώδικα του 

λειτουργικού συστήµατός της, Android, κάτω από άδεια Apache (Αpache License). 

(Google.com) Αυτό έδωσε τη δυνατότητα σε κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να 

ενσωµατώσουν το λειτουργικό σύστηµα Android στις δικές τους συσκευές και χάρη 

στην άδεια Apache να ενσωµατώσουν δικό τους “κλειστό” λογισµικό. Το Google 

Andoid στη διάρκεια των 2 χρόνων του βρίσκεται στην έκδοση 4.0.1 µε πρώτη 

συσκευή να λανσάρει τη νέα έκδοση του λειτουργικού Google Nexus S. Υπηρεσίες και 

λειτουργίες όπως αναπαραγωγή και ο διαµοιρασµό πολυµέσων, υποστήριξη οθόνης 

αφής, γυροσκόπιο, µαγνητόµετρο, αισθητήρες εγγύτητας και πίεσης, multi-touch, 

Multitasking και tethering (διαµοιρασµό σύνδεσης 3G σε ασύρµατες συσκευές ) είναι 

µερικά από τα λίγα που προσφέρονται δωρεάν στο χρήστη (Wikipedia, 2010). 

  

Εικόνα 2.19: Android UI 

Εικόνα 2.18: Android Phone 
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 Η εταιρεία Google µέσα από το κινητό προσφέρει επίσης µία πανοµοιότυπη του 

appstore υπηρεσία µε το όνοµα Android market. Από εκεί οι χρήστες µπορούν να 

αγοράσουν ή να κατεβάσουν δωρεάν εφαρµογές της εταιρείας Google ή και τρίτων 

προγραµµατιστών. Το Google Αndroid χάρη στη µεγάλη υποστήριξή του από 

κοινότητες ανοιχτού λογισµικού αλλά και από την ενσωµάτωσή του σε πολλές 

διαφορετικές συσκευές (λόγο του ανοικτού κώδικα) σύντοµα έγινε διάσηµο και 

κυρίαρχο στην αγορά. 700.000 συσκευές ενεργοποιούνται κάθε µέρα και πλέον έχουν 

φτάσει τα 250 εκατοµµύρια (Schonfeld, 2011). 

 

2.2.3 Microsoft Windows Phone 7 

 

 Η Microsoft µετά από την αποτυχία της έκδοσης 6.5 έκανε µία νέα αρχή µε ένα 

λειτουργικό σύστηµα πιο κοντά στις προτιµήσεις του καταναλωτικού κοινού (Slattery, 

2009) (Bright, 2010). Το όνοµα του είναι Windows Phone 7 και αποτελεί τη τελευταία 

λέξη της τεχνολογίας σε συστήµατα κινητών τηλεφώνων. Η εταιρεία έδωσε πολύ 

µεγάλη έµφαση στο γραφικό περιβάλλον, στις οθόνες αφής multitouch και στη παροχή 

αρκετών υπηρεσιών π.χ Xbox Live. Φυσικά και η Microsoft χωρίς να µείνει πίσω στις 

εξελίξεις, µαζί µε το λειτουργικό της σύστηµα παρουσίασε και το Windows Phone 

Marketplace  µε σκοπό να ανταγωνιστεί τα αντίστοιχα Android Market και App Store 

της Apple.  

Εικόνα 2.20: Ρυθµίσεις Android 
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2.2.4 Blackberry OS της RIM 

  

 H εταιρεία Blackberry από το 1996 κατασκευάζει φορητές συσκευές µε 

χαρακτήρα κυρίως προσανατολισµένο στον επιχειρηµατία. Αρκετές εφαρµογές και 

ευκολίες γραφείου προσφέρονται µέσα από το λειτουργικό σύστηµα Blackberry OS. Το 

επιχειρηµατικό χαρακτήρα έρχεται να δώσει το Blackberry Enterprise Server 

(Βlackberry Corp.) που προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας ανάµεσα σε όλους τους 

χρήστες blackberry µίας επιχείρησης. Ο ανταγωνισµός σύντοµα ανάγκασε την εταιρεία 

blackberry  να προσφέρει εφαρµογές για την επικοινωνία των χρηστών µε δίκτυα εκτός 

του Blackberry όπως το facebook, Mysapece, Windows Live Messenger, Yahoo 

messenger, Google Talk κ.α.  (Sweeny, 2009) 

Εικόνα 2.23: Blackberry Menu 

Εικόνα 2.22: Blackberry UI 

Εικόνα 2.21: Windows 
Phone 7 
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2.3 Υποδοµή - Φορητές συσκευές και συνδεσιµότητα µε το διαδίκτυο 

 

2.3.1 ∆ίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

  

 Εδώ παρουσιάζεται µία µικρή εισαγωγή στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και πως 

αυτά λειτουργούν. Σκοπός είναι να αποσαφηνιστούν µερικές ορολογίες που 

αναφέρονται παρακάτω στις τεχνολογίες δικτύων κινητής τηλεφωνίας. 

  

 Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, που κανονικά ονοµάζονται δίκτυα κυψέλης, 

αποτελούν δίκτυα ραδιοκυµάτων που εγκαθίστανται σε γεωγραφικές περιοχές που 

ονοµάζονται κυψέλες. Κάθε µία τέτοια περιοχή κυψέλη εξυπηρετείται από ένα σταθµό 

που ονοµάζεται κεντρική βάση ή πύργος κυψέλης. Ενώνοντας πολλές κυψέλες µαζί 

δηµιουργείται ένα δίκτυο κυψέλης το οποίο επιτρέπει σε µεγάλο πλήθος ασύρµατων 

συσκευών να επικοινωνούν µεταξύ τους µέσα στην ίδια κυψέλη ή µεταφέροντας το 

µήνυµα από κυψέλη σε κυψέλη µε την βοήθεια των πύργων. Πολλές φορές υπάρχουν 

περιοχές οι οποίες εξυπηρετούνται από περισσότερους από έναν πύργους. Τα δίκτυα 

κυψέλης επιτρέπουν υψηλή χωρητικότητα σε συνδέσεις από πελάτες-συσκευές, 

Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, µεγάλες εκτάσεις κάλυψης και χαµηλές παρεµβολές 

από άλλα σήµατα (Πηλείδου, 2007) 

. 

 

  

 

Εικόνα 2.24: ∆ίκτυο Κυψελών 
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  Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τις εκτάσεις κάλυψης κάθε 

συχνότητας και στη συνέχεια γίνεται µία ανάλυση των διαφόρων δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας: 

Συχνότητα (Mhz) Ακτίνα (Km)  Περιοχή κάλυψης (km2) 

450 48,9 7521 

950 26,9 2269 

1800 14 618 

2100 12 449 

Εικόνα 2.25: Κάλυψη έκτασης συχνοτήτων 

(Wikipedia, 2010) 

 

2.3.2 Ασύρµατα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 2G 

 

 To 2G αποτελεί τη δεύτερης γενιάς (Second Generation) τεχνολογία ασυρµάτων 

τηλεφώνων που χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τα 

δίκτυα δεύτερης γενιάς πρωτοεµφανίστηκαν κάτω από το πρότυπο GSM 1991. Τρία 

κύρια οφέλη  προσφέρει το 2G δίκτυο σε σχέση µε το προγονό του 1G (που δεν 

χρησιµοποιείται) και αυτά είναι:.  

 Α) Οι συνοµιλίες κωδικοποιούνται ψηφιακά σε αντίθεση µε το 1G που αποτελεί 

αναλογικό δίκτυο επικοινωνίας.  

 Β) Τα δίκτυα 2G είναι πολύ πιο αποτελεσµατικά στο να επιτρέπουν µεγαλύτερο 

πλήθος κινητών τηλεφώνων να προσπελάσουν ταυτόχρονα το δίκτυο στο φάσµα 

εκποµπής τους.  

 Γ) Τα 2G δίκτυα αρχικά πρόσφεραν υπηρεσίες δεδοµένων µε βασική λειτουργία 

τα µηνύµατα κειµένου SMS. 
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Εικόνα 2.26: Ασύρµατο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 

 Όπως προαναφέρθηκε τα 2G δίκτυα λειτουργούν µε ψηφιακά ραδιοσήµατα κάτι 

που έκανε τα 1G να χαθούν εξολοκλήρου µιας και λειτουργούσαν µε αναλογικά 

ραδιοσήµατα. Το 2G µε τα χρόνια αναβαθµίστηκε σε 2.5G, 2.75G και εδώ και µερικά 

χρόνια συνυπάρχει µε την εξέλιξη του 3G που θα αναφερθεί στο επόµενο κεφάλαιο.   

  

2.3.3 2G τεχνολογίες 

  

  Τα οφέλη των δικτύων 2G κινητής τηλεφωνίας κυρίως είναι πως χάρη στη 

χρήση ψηφιακού σήµατος µεταξύ συσκευής και πύργου κινητής τηλεφωνίας µπορούν 

να κάνουν χρήση διαφόρων κωδικοποιητών (codecs) και να συµπιέσουν τη πληροφορία 

ώστε να τη µεταφέρουν µέσα από µικρότερα κανάλια µετάδοσης. Επίσης τα ψηφιακά 

κυκλώµατα για τη µετάδοση και επεξερασία ψηφιακού σήµατος είναι πολύ µικρά και 

καταναλώνουν µικρά ποσά ενέργειας. Αυτό έκανε µάλιστα τους πύργους κυψέλης να 

είναι αρκετά φθηνότεροι και να τοποθετούνται σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους. Το 

ψηφιακό σήµα πρόσφερε µεγάλη γκάµα ψηφιακών υπηρεσιών όπως SMS, email και 

χάρη στη ψηφιακή µετάδοση υπάρχει πολύ χαµηλό ποσοστό παραµόρφωσης του 

σήµατος. Τέλος ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της 2G τεχνολογίας είναι η 

ασφάλεια που προσφέρει, µιας και το ψηφιακό σήµα κωδικοποιείται πριν ακόµα γίνει 

εκποµπή του. 
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 Η εξέλιξη του 2G αρχικά ήταν το 2.5G. Η διαφορά των δύο βρίσκεται στο 

γεγονός πως για τη µεταφορά δεδοµένων εκτός από τη µεταγωγή κυκλώµατος εισάγεται 

και η µεταγωγή πακέτου. Η µεταγωγή πακέτου είναι η πλέον επίσηµη µέθοδος 

µεταφοράς δεδοµένων σε TCP/IP δίκτυα και άρα ήταν επόµενο να γίνει ενσωµάτωση 

µίας τέτοιας λειτουργίας σε δίκτυα που σιγά σιγά έπρεπε να υποστηρίζουν όλο και 

περισσότερο την µεταφορά δεδοµένων από το διαδίκτυο. Προσφέρθηκαν στο κοινό 

υπηρεσίες όπως η αποστολή MMS (Multimedia Messaging Service) και η περιήγηση 

στο διαδίκτυο µέσα από το πρωτόκολλο WAP (Wireless Application Protocol ) που θα 

αναφερθεί παρακάτω.Το 2.5G ήρθε να το αναβαθµίσει το 2.75G και η τεχνολογία GSM 

Evolution (EDGE)  και Enhanced GPRS (EGPRS).  

 

 Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας µε τις τεχνολογίες των δικτύων και το 

ρυθµό µετάδοσης τους. Το 3G δίκτυο ακολουθεί αµέσως µετά. 

 

Τεχνολογία Γενιά Τύποι δεδοµένων Ρυθµός 

µετάδοσης 

Συνήθης τιµή 

GSM 2G Επιτρέπει την µετάδοση ήχου 

και µικρού µεγέθους δεδοµένων. 

9,6kbps 9,6kbps 

GPRS 2.5G Επιτρέπει την µετάδοση ήχου 

και µέτριου µεγέθους 

δεδοµένων. 

21,4 - 

171,2kbps 

48kbps 

EDGE 2.75G Επιτρέπει την ταυτόχρονη 

µετάδοση ήχου και δεδοµένων. 

43,2 - 

345,6kbps 

171kbps 

UMTS 3G Επιτρέπει την ταυτόχρονη 

µετάδοση ήχου και δεδοµένων 

σε υψηλές ταχύτητες. 

0,144 – 2 

Mbps 

384kbps 

Εικόνα 2.27: Τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων 

 

(Terrill L. Frantz, 2008) (Kioskea.net, 2008) (Rysavy, 2006) 
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2.3.4 Ασύρµατα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3G 

 

 Στην εισαγωγή του συγγράµµατος έγινε µία αναφορά για τους λόγους που οι 

προσωπικοί υπολογιστές γίνονται όλο και πιο µικροί και αντίστοιχα τα µικρά κινητά 

τηλέφωνα προσπαθούν να επιτύχουν λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αλλά 

τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής στην εποχή µας χωρίς πρόσβαση στον 

παγκόσµιο ιστό (internet); Τα 3G δίκτυα ήρθαν να προσφέρουν τη δυνατότητα σε 

κινητά τηλέφωνα και φορητές συσκευές να συνδέονται στο διαδίκτυο µε ταχύτητες και 

υπηρεσίες που ως τώρα µόνο ένας Η/Υ είχε. 

  

  Το 3G που κανονική του ονοµασία είναι International Mobile 

Telecommunications-2000(IMT—2000). Μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρονται 

είναι η τηλεφωνία, η πρόσβαση στο παγκόσµιο ιστό, βίντεο κλήσεις και τηλεόραση. Τα 

3G δίκτυα σε αντίθεση µε τα προγενέστερα 2G προσφέρουν ταυτόχρονη µετάδοση 

ήχου (οµιλίας) και δεδοµένων µε ταχύτητες µέχρι 200mbps. Πρόσφατα δύο νέες 

υλοποιήσεις του 3G (3.5G και 3.75G) οι ταχύτητες φτάνουν σε ταχύτητες της τάξης 

των Mbps. 

 

•••• 3G τεχνολογίες 

 

 Αντίστοιχα µε το 2G, το 3G πρότυπο υλοποιείται µε τις παρακάτω τεχνολογίες 

 

•••• UMTS που δηµιουργήθηκε το 2001, έγινε πρότυπο από την 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project). ∆ιάφορες εκδόσεις του UMTS 

προσφέρουν σε θεωρητικό επίπεδο ταχύτητες της τάξης των 56Mbps για 

κατέβασµα δεδοµένων (28Mbps στη πραγµατικότητα) και 22Mbps για 

ανέβασµα. Αυτή τη στιγµή στη χώρα µας χρησιµοποιείται το πρότυπο 

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) που αναφέρεται και ως 

3.5G και επιτυγχάνει ταχύτητες της τάξης των 14Mbps. 

 

•••• Το CDMA2000 δηµιουργήθηκε το 2002, έγινε πρότυπο από την 3GPP2. 

Η τελευταία προτυποποίηση του CDMA2000 είναι η EVDO Rev Β Που 

προσφέρει ταχύτητες της τάξης των 14,7 Mbps για κατέβασµα 
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δεδοµένων. 

 

 Οι νέες υπηρεσίες που προσφέρει το 3G είναι: 

•••• Νέα µέθοδος κρυπτογράφησης δεδοµένων που χρησιµοποιεί τη 

κρυπτογράφηση KASUMI block crypto έναντι της παλαιότερης  A5/1 

steam cipher. 

•••• Mobile TV που ο παροχέας του δικτύου µεταφέρει την εκποµπή 

τηλεοπτικών καναλιών µέσα από το 3G δίκτυο. 

•••• Βίντεο κατά απαίτηση αντίστοιχα µε την υπηρεσία mobile TV ο 

παροχέας στέλνει βίντεο στη συσκευή του πελάτη. 

•••• Βίντεο κλήσεις 

•••• Υπηρεσίες περιοχής που ο παροχέας προσφέρει σε κάθε περιοχή 

πληροφορίες που την αφορούν π.χ. Καιρικές συνθήκες, κυκλοφοριακή 

συµφόρηση, εύρεση κοντινών καταστηµάτων η ακόµη και ατόµων που 

είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο. 

 

  

Εικόνα 2.28: Τεχνολογίες 3G δικτύων 
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2.3.5 ∆ίκτυα Wifi 

 

 Τα δίκτυα Wifi σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 

αλλά όλο και περισσότερες φορητές συσκευές τα χρησιµοποιούν για πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

 

 Τα δίκτυα Wifi, που το όνοµα τους προέρχεται από την ένωση Wi-Fi Alliance, 

είναι ένα σύνολο τεχνολογιών ασύρµατης δικτύωσης που είναι βασισµένα στο 

πρωτόκολλο IEEE802.11.  Τα wifi δίκτυα χρησιµοποιούνται σε οικιακούς χώρους αλλά 

πολλές φορές χρησιµοποιούνται και σε πολύ µεγαλύτερους χώρους όπως σε 

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα ή ακόµη και σε έκταση µίας ολόκληρης πόλης. Το πρότυπο 

WiFi χρησιµοποιεί συσκευές που ονοµάζονται σηµεία πρόσβασης (Access points ή hot  

spots) όπου µέσο αυτών µπορούν οι συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο Wifi να 

συνδεθούν σε άλλα δίκτυα ή ,µεταξύ τους αλλά κυρίως στο παγκόσµιο ιστό. Μία καλή 

παροµοίωση είναι πως τα σηµεία πρόσβασης λειτουργούν ακριβώς όπως οι πύργοι 

κυψέλης στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Τα wifi δίκτυα δουλεύουν ως επί το πλείστον 

µε τη βοήθεια του πρωτοκόλλου TCP/IP για τη µεταφορά δεδοµένων (Stallings, 2002). 

  

  Τεχνολογίες 802.11Χ 

 

•••• 802.11a Το παλαιότερο πρότυπο µαζί µε το πρότυπο b (1999). ∆εν 

χρησιµοποιείται πια κυρίως λόγο της συχνότητας που χρησιµοποιεί 5Ghz 

και πρέπει κάποιος να έχει την απαραίτητη άδεια για εκποµπή σε αυτή τη 

συχνότητα. Ταυτόχρονα το πρότυπο a δεν είναι συµβατό µε τα 

µεταγενέστερα πρότυπα. Ο ρυθµός µετάδοσης είναι τα 54Mbps. 

 

•••• 802.11b/g To πρότυπο υποστηρίζει ταχύτητες της τάξης των 11mbps για 

τη υλοποίηση b και 24Mbps για την υλοποίηση g (2003). Η κάλυψη των 

δικτύων αυτών είναι γύρω στα 30-40 µέτρα µε τις κεραίες που 

προορίζονται για οικιακά δίκτυα. Με την χρήση άλλης κεραίας µπορούν 

να επιτευχθεί κάλυψη αρκετών χιλιοµέτρων. Η συχνότητα εκποµπής 

είναι τα 2.4Ghz που είναι ελεύθερη συχνότητα χρήσης από 

οποιωνδήποτε. Το κακό είναι πως σε αυτή τη συχνότητα επιτρέπονται 
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σχετικά µονάχα 3 διαφορετικά κανάλια µετάδοσης και έτσι η σύγκρουση 

συχνοτήτων των διαφόρων δικτύων είναι αναπόφευκτη. (Wifi Alliance, 

Σεπτέµβριος 2004) 

 

2.4 Τελευταία λέξη της τεχνολογίας στα δίκτυα δεδοµένων 

 

 2.4.1 Femtocells 

 

 Τα Femtocells δεν αποτελούν µία νέα τεχνολογία ασύρµατης δικτύωσης παρά 

µία ιδέα για πρόσβαση στις υπηρεσίες δεδοµένων µέσω των 3G δικτύων αλλά µε το 

κόστος µίας ευρυζωνικής σύνδεσης. Τα femtocells είναι χαµηλής ισχύος σηµεία 

ασύρµατης πρόσβασης που συνδυάζουν τεχνολογίες κινητής δικτύωσης και διαδικτύου. 

Μία µονάδα femtocell εκπέµπει ένα προσωπικό σήµα κινητής τηλεφωνίας και συνδέει 

αυτό µε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας µέσω του διαδικτύου. Τα Femtocells 

εµφανίζουν σηµαντικά βελτιωµένη κάλυψη µέσα στα σπίτια, µικρά και µεγάλα γραφεία, 

και εξωτερικούς δηµόσιους χώρους (hotspots, µετρό και αγροτικές περιοχές). Αυτό 

σηµαίνει ισχυρότερο σήµα και καλύτερη ποιότητα φωνής, καθώς και τα βελτιωµένη 

download και upload ταχύτητα. Τα Femtocells διευκολύνουν επίσης µια νέα γενιά 

κινητών υπηρεσιών που εκµεταλλεύεται την ικανότητα της τεχνολογίας για την 

ανίχνευση παρουσίας, και να συνδεθούν και να αλληλεπιδράσουν µε τα οικιακά δίκτυα. 

 

 

Εικόνα 2.29: ∆ίκτυο Femtocell 

  

 Συνολικά τα femtocell δηµιουργούν αρκετές ευκαιρίες για την επίτευξη των 

στόχων που θέτει µία επιχείρηση ή και ένα σπίτι για τη δικτύωση του εσωτερικού 
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περιβάλλοντος.  

 

•••• Χαµηλή κατανάλωση: Έχουν κατανάλωση ισχύος µικρότερη από 0.1 watt  

και επιτρέπουν συνήθως µέχρι 4 ταυτόχρονες συνεδρίες δεδοµένων / 

κλήσεις ανα πάσα στιγµή.  

•••• Βελτίωση πρόσβασης: Τα femtocells παρέχουν ένα αποδοτικό µέσο 

βελτίωσης της πρόσβασης των καταναλωτών στις υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας. Μπορούν να βελτιώσουν την κάλυψη των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας σε εσωτερικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να 

αναπτυχθεί µεγάλος αριθµός υπαίθριων σταθµών.  

•••• Αποτελεσµατική χρήση του ραδιοφάσµατος: τα femtocells µπορούν να 

επαναχρησιµοποιήσουν το υπάρχον φάσµα κινητής τηλεφωνίας, 

συµπεριλαµβανοµένων των συχνοτήτων που δεν χρησιµοποιούνται επί του 

παρόντος αλλά και συχνότητες που χρησιµοποιούνται ήδη από τους 

παρόχους στη συγκεκριµένη περιοχή. Επίσης, προσφέρουν τη χρήση των 

υψηλότερων συχνοτήτων των οποίων η εµβέλεια µπορεί να είναι 

υπερβολικά περιορισµένη για λειτουργία ευρείας περιοχής αλλά αυξάνοντας 

το συνολικό διαθέσιµο φάσµα. Μπορούν επίσης να λειτουργούν σε 

χαµηλότερες ζώνες συχνοτήτων, µειώνοντας την ισχύ µετάδοσης τους, 

συνεπώς, να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεµβολές. 

•••• Καινοτοµία και ευκαιρία: Με τη µείωση του κόστους εγκατάστασης και 

εκµετάλλευσης των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, τα femtocells 

αυξάνουν την αξία των υπηρεσιών τόσο για τους καταναλωτές όσο και τους 

παρόχους υπηρεσιών. Πιο σηµαντικά, κάνουν µια ευρυζωνική σύνδεση πιο 

ελκυστική για τους καταναλωτές εξαιτίας της ευκολίας που τους επιτρέπει 

τη χρήση µίας φορητής συσκευής στο σπίτι - ο καταναλωτής δεν πρέπει να 

σκέφτεται για το ποιο δίκτυο θα χρησιµοποιηθεί από την συσκευή κατά τη 

µετάβαση προς ή από ένα περιβάλλον στο σπίτι. Αυξάνουν την γκάµα των 

µοντέλων παροχής υπηρεσιών στη διάθεση των επιχειρηµατιών, 

ενθαρρύνοντας τον ανταγωνισµό και την αποτελεσµατικότητα. Επίσης 

υπάρχει η δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν νεότερες τεχνολογίες που 

χρειάζονται υψηλές ταχύτητες και εύρος ζώνης αλλά σε ελκυστικές τιµές. 

•••• Ώριµη τεχνολογία: Τα femtocells κάνουν χρήση πρότυπων πρωτόκολλων 

ασύρµατης επικοινωνίας να επικοινωνούν µε τις κινητές συσκευές. Τα 
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τυποποιηµένα πρωτόκολλα περιλαµβάνουν τα GSM, UMTS, LTE, Mobile 

WiMAX, CDMA και άλλα τρέχοντα και µελλοντικά πρωτόκολλα που έχουν 

τυποποιηθεί από 3GPP, 3GPP2 και το IEEE.  

•••• Λειτουργία στο φάσµα κινητής τηλεφωνίας: Με την λειτουργία στο 

φάσµα του παρόχου υπηρεσιών, τα femtocells επιτρέπουν στους φορείς 

εκµετάλλευσης να παρέχουν εξασφαλισµένη ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, απαλλαγµένο από επιβλαβείς 

παρεµβολές, αλλά κάνοντας αποδοτική χρήση του ραδιοφάσµατος τους.  

•••• ∆ηµιουργία κάλυψης και χωρητικότητας: Εκτός από τη βελτίωση της 

κάλυψης µέσα στο σπίτι, τα femtocells επίσης δηµουργούν επιπλέον 

χωρητικότητα στο δικτύου. Έτσι εξυπηρετείται ένας µεγαλύτερος αριθµός 

χρηστών σε υπηρεσίες που χρήζουν υψηλό ρυθµό δεδοµένων.  

•••• Ανταγωνιστικές τιµές: Οι µεγάλες ποσότητες πώλησης που προβλέπονται 

για τα femtocells θα επιτρέψουν χαµηλές τιµές στην αγορά του εξοπλισµού. 

Οι µετέπειτα χρεώσεις θα παραµένουν σε εξίσου χαµηλά ανταγωνιστικές 

τιµές µιας και τα femtocell χρησιµοποιούν το επίγειο ευρυζωνικό δίκτυο που 

είναι πλέον πολύ φθηνό σε σχέση µε τη µεταφορά δεδοµένων µέσα από τα 

ασύρµατα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Femtoforum, 2007) (Femtoforum, 

2008). 

 

2.4.2 Ασύρµατα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας WiMax 

  

 Αν και η συγκεκριµένη τεχνολογία δεν έχει χρησιµοποιηθεί για δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας κατέχει όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για ένα 4G δίκτυο και 

σύντοµα ίσως γίνει το στάνταρ πρότυπο κινητής δικτύωσης. Το WiMax προσφέρει 

ταχύτητες της τάξης του 1Gbps, µπορεί πολύ εύκολα να συνεργαστεί µε τεχνολογίες 

που χρησιµοποιούνται στα δίκτυα δεδοµένων τηλεφωνίας όπως το DSL, είναι φτηνά 

στην εγκατάστασή τους. Λόγο των υψηλών ταχυτήτων που επιτυγχάνει το WiMax 

µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες triple play ( ψηφιακή τηλεόραση, Πρόσβαση στο 

διαδίκτυο σε υψηλές ταχύτητες και τηλεφωνία). Το WiMax αποτελεί το πρότυπο IEEE 

802.16e (Rysavy, 2006) (Behmann, Ιούνιος 2005) (Brain & Grabianowski, 2010) 

(WiMax.com). 
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 2.4.3 Wifi 802.11n  

 

 To 802.11n είναι το πιο πρόσφατο πρότυπο της οικογένειας 802.11. 

Εµφανίστηκε σε εµπορικό επίπεδο το 2008  και έχει ονοµαστικές ταχύτητες τα 

108Mbps. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από τη µέθοδο MIMO (Multiple Inputs Multiple 

Outputs ) που ουσιαστικά είναι η χρήση πολλαπλών κεραιών (µε µικρότερες ταχύτητες 

η κάθε µία) για την µετάδοση και λήψη δεδοµένων. Η µέθοδος MIMO πρόκειται 

χρησιµοποιηθεί στο µέλλον και στα δίκτυα 4G (Wifi Alliance, Σεπτέµβριος 2004). 

 

 2.4.4  4G ∆ίκτυα 

 

 Το µέλλον του 3G είναι το 4G που θα προσφέρει ταχύτητες της τάξης του 1Gbps 

σε ακίνητες συσκευές και 100Mbps σε συσκευές που βρίσκονται σε κίνηση. Το 

σηµαντικότερο της 4G τεχνολογίας είναι ως όλο το δίκτυο θα λειτουργεί ως ένα 

ασφαλές IP δίκτυο όπου και όλες οι υπηρεσίες θα προσφέρονται µέσα από αυτό. 

Αρκετές εταιρείες σήµερα λανσάρουν δίκτυα ως 4G αλλά στην πραγµατικότητα είναι 

αναβαθµισµένα 3G δίκτυα (3.9G) που προσφέρουν εφάµιλλες υπηρεσίες - λειτουργίες 

µε τα 4G (Rysavy, 2006) (International Telecommunication Union). 

 

2.5 Υποδοµή - Φορητές συσκευές και περιήγηση στο διαδίκτυο 

 

 Στα προηγούµενα κεφάλαια έγινε εκτενής αναφορά στα διάφορα λειτουργικά 

συστήµατα που χρησιµοποιούν σήµερα τα κινητά τηλέφωνα όπως επίσης και στις 

τεχνολογίες που χρησιµοποιούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Παρακάτω θα γίνει αναφορά στις µεθόδους και τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούν τα 

κινητά για να περιηγηθούν στο παγκόσµιο ιστό.  

 

2.5.1 WAP (Wireless Application Protocol) 

 

 Το  WAP δηµιουργήθηκε µε σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες σε µικρές συσκευές. 

Βασικός στόχος του είναι η πρόσβαση του παγκόσµιου ιστού µε συσκευές που έχουν 

αρκετά “αδύναµα” χαρακτηριστικά, αργό επεξεργαστή, ελάχιστη κεντρική µνήµη, 
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µικρή οθόνη, και χαµηλές ταχύτητες πρόσβασης. Το πρωτόκολλο WAP λειτουργεί 

πάνω από  τις υπάρχουσες ασύρµατες τεχνολογίες (υψηλότερο επίπεδο στο  µοντέλο 

OSI), όπως τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και προσφέρει κάποια προτερήµατα όπως 

καλύτερο γραφικό περιβάλλον στις υπηρεσίες που προσφέρονται. Το WAP 

χρησιµοποιεί τη WML (wireless markup language) για να αποκτήσει πρόσβαση στις 

σελίδες και να της αποκωδικοποιήσει.  Το WAP λειτουργεί πανοµοιότυπα µε το http 

πρωτόκολλο µε µία µικρή διαφορά. Αρχικά ο χρήστης κάνει κλήση σε µία διεύθυνση 

π.χ. www.foo.gr/foo.wml µέσα από τον µικρό-περιηγητή WAP (micro browser). Εδώ το 

αίτηµα αρχικά µεταφέρεται σε έναν WAP διαµεσολαβητή (proxy) όπου αυτός µε τη 

σειρά του µετατρέπει το αίτηµα σε HTTP αίτηµα και επικοινωνεί µε τον εξυπηρετητή 

της διεύθυνσης. Εάν η απάντηση του εξυπηρετητή είναι µία WML σελίδα τότε αυτή 

απλώς προωθείται στη συσκευή µας µέσα από τον WAP διαµεσολαβητή. Εάν µία µη 

WML σελίδα επιστραφεί τότε αυτή περνάει από διάφορα φίλτρα του WAP 

διαµεσολαβητή, κυρίως αφαιρούνται ή µετατρέπονται κάποια HTML tags, ώστε η 

σελίδα να γίνει συµβατή µε των µικρό-περιηγητή. 

  

2.5.2 i-Mode 

 

 Το i-mode, όπου το i σηµαίνει πληροφορία (Information), είναι µία υπηρεσία 

που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 1999 από την εταιρεία NTT DoComo µία από της 

ισχυρότερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην Ιαπωνία. Μέσα από το imode οι 

χρήστες δίνονται ένα µονάδικό email όνοµα χρήστη και µε τη χρήση του µπορούν να 

Εικόνα 2.30: WAP 
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µπουν στο δίκτυο imode και να αναζητήσουν σελίδες συµβατές µε imode, καταστήµατα 

για αγορές, καιρικές συνθήκες, µουσική κ.α. υπηρεσίες. 

 

 Κάποιες σηµαντικές διαφορές µεταξύ imode και WAP είναι οι εξής: 

•••• WML έναντι cHTML. Η cHTML βοηθάει πολύ τους προγραµµατιστές 

στη συγγραφή σελίδων αφού µοιάζει σαν HTML. Η WML βέβαια 

µοιάζει ιδιαίτερα µε την XML που αποτελεί το µέλλον του διαδικτυακού 

προγραµµατισµού. 

•••• Το imode υποστηρίζει γραφικά για τις συσκευές µε µικρή οθόνη ενώ το 

WAP µε δυσκολία εµφανίζει µία BMP εικόνα. 

•••• Το WAP είναι ανοιχτό πρότυπο αντίθετα µε το imode 

•••• To imode χρησιµοποιεί το GPRS για να διατηρεί τη σύνδεση του 

κινητού συνέχεια ανοιχτή και η χρέωση γίνεται µε τη µεταφορά 

δεδοµένων. Αντίθετα το WAP χρησιµοποιεί το GSM και χρειάζεται 

πρώτα κλήση στο παροχέα για τη πρόσβαση στο WAP δίκτυο. Η χρέωση 

γίνεται µε το χρόνο που ο χρήστης είναι συνδεδεµένος. 

 (Lakhan, 2001) 

 

2.5.3 XHTML 

  

 Η εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων και η προσπάθεια ενοποίησης τους µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεν άργησε να γίνει. Το Wifi,  τα 3G δίκτυα µαζί µε τις 

υψηλές ταχύτητες και τα κυκλώµατα µεταγωγής πακέτου έδωσαν στις εταιρείες τη 

δυνατότητα να προσφέρουν στις φορητές συσκευές τους, περιηγητές (browsers) 

εφάµιλλους µε αυτούς των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανάλογα µε την επεξεργαστική 

ισχύ που προσφέρει η κάθε συσκευή παρέχονται και τεχνολογίες όπως η υποστήριξη 

Javascript, Flash κλπ. Η ΧΤΗL αποτελεί το µέλλον στη περιήγηση του παγκόσµιου 

ιστού µιας και αποτελεί ανοικτό πρότυπο, χρησιµοποιείται σήµερα από όλους τους 

προγραµµατιστές διαδικτυακών εφαρµογών. Η XHTML έχει αποδεχτεί ακόµη και από 

την ένωση WAP forum δηµιουργό του προτύπου WAP. Για τις συσκευές µε 

παλαιότερες προδιαγραφές έχει δηµιουργηθεί η XHTML Basic µε δυνατότητες 

κατάλληλες ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν την απεικόνιση σελίδων παρόλο το 

παλαιότερο υλικό. Οι σελίδες XTHML Basic είναι συµβατές µε όλους τους περιηγητές 
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που υποστηρίζουν XTHML (Nokia Mobile Phones Corp, 2001). 

 

2.6 Τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη περιήγηση µέσω φορηρτών 
συσκευών 

 

 Παρακάτω γίνεται µία µικρή αναφορά στους πιο διάσηµους περιηγητές φορητών 

συσκευών. 

 

 Webkit  : O Webkit αποτελεί µία µηχανή για τους περιηγητές ώστε να µπορούν 

να αποκωδικοποιήσουν κώδικα HTML, XML, XHTML και να εµφανίσουν σελίδες. 

∆ηµιουργήθηκε αρχικά από την κοινότητα ανοικτού λογισµικού KDE µε το όνοµα 

KHTML το 1998.. Πιο συγκεκριµένα οι εταιρείες Apple, Google, RIM, Νοκια, 

Samsung κ.α. χρησιµοποιούν τη µηχανή webkit. ∆ύο γνωστοί περιηγητές αποτελούν : 

•••• Περιηγητής Safari του λειτουργικού iOS του iphone της apple. Μεγάλο 

µειονέκτηµά του δεν υποστηρίζει την εµφάνιση Macromedia Flash 

περιεχοµένου. 

•••• Περιηγητής Android του λειτουργικού Android της Google. Ουσιαστικά 

αποτελεί µία µικρή έκδοση του περιηγητή της Google,  Google Chrome. 

Είναι δηµιουργηµένος µέσα από κοινότητα ανοιχτού λογισµικού και 

αποτελεί έναν από τους γρηγορότερους περιηγητές της εποχής µας 

(Wikipedia). 

 

 Opera Mini : Ένας ακόµη περιηγητής που έγινε διάσηµος είναι ο Opera mini της 

εταιρεία Opera. O Opera mini ως την έκδοση 4 αποτελούσε java εφαρµογή µε 

αποτέλεσµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από αρκετές παλαιότερες συσκευές ή 

συσκευές µε “κλειστό” λειτουργικό σύστηµα. Από την έκδοση 5 και ύστερα ο Opera 

έγινε συµβατός µε όλα τα  

λειτουργικά συστήµατα φορητών συσκευών Blackberry, iOS, Windows Mobile, 

Android κ.α. Η ιδέα του Opera mini  είναι η εξής. Κάθε φορά που γίνεται αίτηση σε µία 

σελίδα τα δεδοµένα πρώτα µεταφέρονται από ένα διαµεσολαβητή της Opera που 

ουσιαστικά φιλτράρει τα δεδοµένα αρχικά µικραίνοντας τα σε µέγεθος κατάλληλο της 

συσκευής που έχουµε και δεύτερον συµπιέζοντας τα ώστε να µεταφερθεί όσο το δυνατό 

λιγότερη πληροφορία και να είναι κατάλληλη ώστε να εµφανιστεί η σελίδα µε όλα τα 
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περιεχόµενά της. Κάτι που δεν υποστηρίζεται από WAP και imode. Σαν αποτέλεσµα ο 

Opera mini µπορεί να εµφανίσει κείµενο, εικόνες, µενού κ.α. σε συσκευές που 

κανονικά δεν το υποστηρίζουν.  Επίσης λόγο της συµπίεσης των δεδοµένων η 

µεταφορά γίνεται γρηγορότερα και µε µικρότερη χρέωση µιας και ο όγκος δεδοµένων 

είναι µικρότερος. Τα επισηµανθεί πως ο Opera mini δεν υποστηρίζει πλήρως javascript 

(Opera Mobile, 2005). 

 

2.7 Υποδοµή - Εκπαίδευση µέσω φορητών συσκευών (m-learning) 

 

2.7.1 Εισαγωγή 

 

 Χρόνια τώρα όλοι µας έχουµε χρησιµοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µας 

για απόκτηση νέας γνώσης. Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

παιδιά όλων των σχολικών τάξεων κ.α. ήρθαν µε τη νέα τότε µέθοδο εκπαίδευσης µέσα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ονόµατι e-learning. Τα χρόνια περάσαν και τα νοικοκυριά 

προµηθεύτηκαν γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις και µάλιστα σε πολύ χαµηλό κόστος. 

Υπηρεσίες στο διαδίκτυο όπως το Google translate, η πασίγνωστη Wikipedia δωρεάν 

εγκυκλοπαίδεια, το ελληνικό Healink που ενώνει όλες τις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες σε 

µία ψηφιακή, η Telematheia του πανεπιστηµίου Μακεδονίας και το πασίγνωστο 

Ανοικτό πανεπιστήµιο που όλα τα µαθήµατα του γίνονται εξ' αποστάσεως µε χρήση 

Η/Υ. Η γνώση και η εκπαίδευση µέσω διαδικτύου έχει φτάσει σε υπέρογκες ποσότητες 

και µπορεί οποιοσδήποτε να τις προσπελάσει απλά µε µερικά κλικ του ποντικιού του.  

 

Εικόνα 2.32: Opera Mini UI 

Εικόνα 2.31: Opera Mini smartphone 
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 Εδώ ακριβώς είναι που επανερχόµαστε στο ερώτηµα. Αφού όλα τα παραπάνω 

προσφέρονται µέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών γιατί να µη προσφέρονται και 

µέσω φορητών συσκευών; Τι µπορούµε να µάθουµε µέσα από ένα κινητό τηλέφωνο; 

Σχεδόν τα πάντα! 

  

 Για τους περισσότερους εκπαιδευτές "υπολογιστή" νοείται ένα PC, ένα lap-top, ή, 

σε ορισµένες περιπτώσεις, ένας προσωπικός ψηφιακός  βοηθός (PDA). Τα κινητά 

τηλέφωνα, από την άλλη πλευρά, είναι πιο συχνά ως µία ενοχλητική συσκευή που 

προκαλεί περισπασµούς στην  µαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, είναι καιρός να 

αρχίσουµε να σκεφτόµαστε πως τα κινητά µας τηλέφωνα είναι υπολογιστές, ακόµη πιο 

ισχυρά κατά κάποιο τρόπο από ό,τι τα µεγαλύτερα ξαδέρφια τους. Και οι δύο έχουν 

µικροτσίπ και να εκτελούν λογικές λειτουργίες. Ο κύρια  διαφορά είναι ότι τα 

τηλέφωνα, ως και σήµερα σήµερα, έχουν µικρό µέγεθος, µεταδίδουν ραδιοκύµατα, και 

την επικοινωνία ως τη βασική λειτουργία τους. µε την επέκταση έξω προς τον 

υπολογισµό και άλλες λειτουργίες. Αυτό έχει συµβεί ακριβώς την  ταυτόχρονα µε τις 

µηχανές υπολογισµό καλούµε υπολογιστές έχουν επεκταθεί σε επικοινωνία και άλλα  

περιοχές.  

 

  

 Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η διείσδυση κινητών τηλεφώνων ανέρχεται σε 40% σε 

πολλά γυµνάσια και 75% στα λύκεια (NOP World 2005). Σύµφωνα µε έρευνα του 

Student Monitor (όπως αναφέρεται στο Kinzie 2005), η διείσδυση είναι 90% στα 

κολέγια των ΗΠΑ. Σε ορισµένες χώρες-όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ιταλία, η 

Σουηδία και η Τσεχική ∆ηµοκρατία το κινητό τηλέφωνο έχει διείσδυσης µεγαλύτερη 

από το 100%, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ιδιώτες διαθέτουν και χρησιµοποιούν δύο ή 

Εικόνα 2.34: Φορητότητα 
Εικόνα 2.33: Πληροφορίες µέσο κινητού 

τηλεφώνου 
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περισσότερες συσκευές (Borghese 2005? Agence France-Presse 2004). Η διείσδυση του 

κινητού τηλεφώνου στην Ασία συνεχίζει να αναρριχάται. Χονγκ Κονγκ και Ταϊβάν 

έχουν ήδη ξεπεράσει το 100% σύµφωνα µε µία εξέχουσα έρευνα (ΙΤ Στοιχεία 2004, 

Simon 2004), και πριν από µερικά χρόνια, το J@pan Inc περιοδικό ανέφερε ότι πάνω 

από το 90% των µαθητών γυµνασίου του Τόκιο χρησιµοποιούν τα κινητά τηλέφωνα 

(2001). Επιπλέον, οι φοιτητές στην Κίνα, τις Φιλιππίνες, και τη Γερµανία 

χρησιµοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα για να µάθουν αγγλικά, µαθηµατικά, θέµατα 

υγείας, ορθογραφία και να έχουν πρόσβαση σε ζωντανές και αρχειοθετηµένες 

πανεπιστηµιακές διαλέξεις ( BBC Press, Office 2005, Villafania 2004 Chapman 2003). 

 Τα κινητά τηλέφωνα δεν είναι απλώς συσκευές επικοινωνίας που πυροδοτούν 

νέες µορφές αλληλεπίδρασης µεταξύ των ανθρώπων. Είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιµοι 

υπολογιστές που χωράνε στην τσέπη µας, είναι πάντα µαζί µας, και είναι σχεδόν πάντα 

σε λειτουργία. Όπως όλες οι συσκευές επικοινωνίας και πληροφορικής, έτσι και τα 

κινητά τηλέφωνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκπαίδευση. Εποµένως, αντί να 

πολεµάµε την τάση των παιδιών να έρχονται στο σχολείο µε τα δικές τους ισχυρές 

συσκευές εκπαίδευσης, τις οποία έχουν ήδη αγοράσει, γιατί να µην χρησιµοποιήσουµε 

την ευκαιρία προς δικό τους όφελος για εκπαίδευση. 

 

2.7.2 Ορισµός του mobile learning (m-learning) 

  

 Σύµφωνα µε MoLeNet, το m-learning µπορεί να οριστεί ως «η εκµετάλλευση 

των  φορητών τεχνολογιών, µαζί µε τα ασύρµατα δίκτυα και τα δίκτυα  κινητής 

τηλεφωνίας, για να διευκολύνουµε, να υποστηρίξουµε, να ενισχύσουµε και να 

επεκτείνουµε την διαδικασία της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης.» 

«Το m-learning µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιαδήποτε θέση, οποιαδήποτε στιγµή, 

συµπεριλαµβανοµένων των παραδοσιακών µαθησιακών περιβαλλόντων όπως οι τάξεις, 

καθώς επίσης και στους εργασιακούς χώρους, στο σπίτι, σε διάφορα σηµεία του δήµου 

και κατά τη µετακίνηση. Το m-learning περιλαµβάνει τη σύνδεση σε κάποιο δίκτυο για 

το κατέβασµα ή το ανέβασµα πληροφορίας, την on-line εργασία (µέσω των ασύρµατων 

δικτύων ή/και των δικτύων κινητής τηλεφωνίας) και τη σύνδεση µε συστήµατα 

ινστιτούτων εκπαίδευσης π.χ. εικονικά µαθησιακά περιβάλλοντα (VLEs) και τα 

συστήµατα πληροφοριών συστηµάτων (MIS).» (M-learning.org) 
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2.7.3 Λειτουργίες  που συµβάλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

 Μπορεί τα κινητά τηλέφωνα να παρέχουν στους ιδιοκτήτες τους τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες, τις συµπεριφορές και τις στάσεις που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στο 

σχολείο, στη δουλειά τους και στη ζωή τους; Η µόνη σίγουρη απάντηση στο ερώτηµα 

“Τι µπορούν να µάθουν οι µαθητές µε ένα κινητό τηλέφωνο είναι τα πάντα, εάν τελικά 

πάρουν µέρος οι εκπαιδευτικοί στη προσπάθεια να συµµετέχουν στο σχεδιασµό µίας 

σωστής εκπαιδευτικής εφαρµογής". Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εκπαίδευσης 

και πολλές διαδικασίες που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να µάθουν, αλλά από τις 

πιο συχνά δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές στο χρόνο, αυτές είναι η ακρόαση, η 

παρατήρηση, η µίµηση, οι ερωτήσεις - απαντήσεις , ο συλλογισµός, η προσπάθεια, η 

εκτίµηση, η πρόβλεψη, οι εικασίες, και η εξάσκηση. Όλες αυτές οι διαδικασίες 

µάθησης µπορούν να υποστηριχθούν µέσω των λειτουργιών που προσφέρουν τα κινητά 

τηλέφωνα. Η χρήση των κινητών τηλεφώνων ως εξαρτήµατα εκµάθησης, είτε εντός είτε 

εκτός του σχολείου, απαιτεί πολλή επανεξέταση και ευελιξία εκ µέρους των 

εκπαιδευτικών. Ωστόσο δεδοµένης της ευκαιρίας, οι µαθητές θα αποδεχτούν γρήγορα, 

θα χρησιµοποιήσουν, και θα κάνουν το εργαλείο δικό τους. Χρησιµοποιώντας το σε 

διάφορους απροσδόκητους τρόπους, όπως ακριβώς έχει κάνει η νεολαία µε όλες τις 

συσκευές ψηφιακής τεχνολογίας 

.  

 Αφού τελικά µαθητές και εκπαιδευτικοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα κινητά 

τηλέφωνα στη διαδικασία της εκπαίδευσης πρέπει να αναλογιστούµε όλες εκείνες τις 

λειτουργίες που προσφέρονται για τη διαδικασία αυτή. Με µισό δισεκατοµµύριο κινητά 

τηλέφωνα να πωλούνται κάθε χρόνο, οι συσκευές είναι λογικό να εφοδιάζονται 

συνεχώς µε νέα χαρακτηριστικά. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά είναι η φωνή, τα 

µηνύµατα κειµένου (SMS), τα γραφικά, τα λειτουργικά συστήµατα, η δυνατότητα 

λήψης νέου λογισµικού, ήχων, εικόνων, βίντεο, οι µηχανές αναζήτησης, οι λειτουργίες 

της κάµερας (φωτογράφηση και βίντεο), καθώς και η παγκόσµιο εντοπισµό θέσης 

(GPS). Επίσης νέα χαρακτηριστικά, όπως οι αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωµάτων, 

αισθητήρες, οθόνη αφής και η αναγνώριση φωνής προσφέρονται σε ποιο ακριβές 

συσκευές. Επιπλέον, προαιρετικό αξεσουάρ και λογισµικό είναι διαθέσιµο τόσο ως 

µηχανισµοί εισόδου (π.χ. πληκτρολόγια και γραφίδες) και ως µηχανισµοί εξόδου (π.χ., 

σύνδεση µε οθόνες τηλεόρασης, ακουστικά, εκτυπωτές).  
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 2.7.4 Φωνή και ήχος 

 

 Η πιο βασική λειτουργία που προσφέρεται από τις συσκευές κινητής 

τηλεφωνίας είναι η µετάδοση φωνής. Υπάρχει κάτι που οι µαθητές µπορούν να µάθουν 

µε φωνή µόνο στο τηλέφωνο; Γλώσσα, λογοτεχνία, προφορικός λόγος, γραφή, 

αφήγησης, και ιστορία είναι µερικά µόνο από τα θέµατα που έχουν µεγάλη ευελιξία 

προσαρµογής σε αποκλειστικά φωνητικές τεχνολογίες. Από αυτά, η γλώσσα είναι ίσως 

το πιο προφανές. ∆εδοµένης της τεράστιας ζήτησης της αγοράς σε όλο τον κόσµο για 

µαθήµατα Αγγλικής γλώσσας, είναι ένα είδος µάθησης που είναι ήδη διαθέσιµο για 

κινητά τηλέφωνα. Στην Ιαπωνία, µπορείτε να καλέσετε έναν αριθµό στο κινητό σας για 

σύντοµα µαθήµατα Αγγλικών από ττην ALC Press's Pocket Eijiro (McNicol 2004) ή 

για ιαπωνικά µαθήµατα από την Enfour's TangoTown. Στην Κίνα, η βρετανική εταιρία 

αναµετάδοσης (BBC) και άλλοι  παρέχουν εκπαίδευσης αγγλικής γλώσσας µέσω 

κινητού τηλεφώνου (BBC Γραφείο Τύπου 2005). Μια εταιρεία, η MIG China Ltd (που 

συνεργάζεται µε την First International Digital), κάνει υποτιτλισµό σε ποπ τραγούδια µε 

στίχους που τονίζοντας σε κάθε λέξη που τραγουδιέται (First International Digital 

2004). Εταιρείες όπως η Ectaco παρέχουν γλωσσικά παιχνίδια µέσω κινητού 

τηλεφώνου, καθώς και λογισµικό λεξικού λέξεων και φράσεων για να ενισχύσουν την 

επάρκεια σε ξένες γλώσσες. Η δηµιουργία µιας διαδραστικής εκπαιδευτικής εφαρµογής 

κινητού τηλεφώνου  που χρησιµοποιεί µόνο ήχο δεν απαιτεί περισσότερα από την απλή 

τεχνολογία που χρησιµοποιείται στα διάφορα γραφεία υποστήριξης ή στη κράτηση µίας 

θέσης στο σινεµά, κιτ ανάπτυξης για τέτοιες εφαρµογές είναι διαθέσιµα για κάτω από 

$ 500.  

Εικόνα 2.36: Φωνητική 
Επικοινωνία 

Εικόνα 2.35: Επικοινωνία σε 
επιχειρησιακό περιβάλλον 
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 Υπάρχουν όµως και άλλοι τύποι εφαρµογών που χρησιµοποιούν αποκλειστικά 

φωνή και απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες. Παράδειγµα στο Concord, Μασαχουσέτη, 

µπορεί κάποιος  να χρησιµοποιήσει το κινητό τηλέφωνο για ξεναγηθεί στο Minute Man 

National Historical Park. Στο πλαίσιο του έργου eVIVA Ultralab, το Anglia Polytechnic 

University (στο Ηνωµένο Βασίλειο) έχουν πειραµατιστεί επιτυχώς µε τη χρήση κινητών 

τηλεφώνων στη διαδικασία διεξαγωγή εξετάσεων. Ο κάθε υποψήφιος χρησιµοποιεί το 

κινητό τηλέφωνο του για να πιστοποιηθεί πως είναι ο ίδιος που παίρνει µέρος στις 

εξετάσεις χρησιµοποιώντας τη φωνή του ως µέσω επιβεβαίωσης  (BBC News 2003, 

McGuire, Roberts, και Moss 2004). Γιατί στο µέλλον να µη παραδίδουµε διαλέξεις 

µέσω του κινητού τηλεφώνου σε βασικά γνωστικά αντικείµενα, και ύστερα να 

πραγµατοποιούνται συζητήσεις των ακροατών µέσω των τηλεφώνων; (BBC News.co.uk, 

2003) 

  

 Ένα άµεσο πλεονέκτηµα στις αποκλειστικά φωνητικές µεθόδους µάθησης είναι 

ότι ξέρουµε πως λειτουργουν, για χιλιετίες ήταν ο µόνος τρόπος µάθησης που είχαν οι 

άνθρωποι. Αν και τέτοιες εφαρµογές µπορεί να µην έχουν αντίκτυπο στις µεγάλες 

ηλικίες που έχουν µάθει στην επικοινωνία πρόσωπο µε πρόσωπο, αντίθετα οι εικονικές 

σχέσεις είναι πλέον δεύτερη φύση στους φοιτητές και τους µαθητές και συχνά 

προτιµάται.  

 

2.7.5 Σύντοµα µηνύµατα κειµένου SMS  

 

 Τα γραπτά µηνύµατα SMS έχουν εξαπλωθεί σαν πυρκαγιά µεταξύ των νέων 

στην Ευρώπη και την Ασία, µε κυριολεκτικά δισεκατοµµύρια µηνύµατα SMS να 

στέλνονται κάθε µέρα σε όλο τον κόσµο. Σύντοµα µηνύµατα κειµένου, τα οποία 

µπορούν να γραφούν γρήγορα (ειδικά µε τις τεχνικές πρόβλεψης κειµένου), 

προσφέρουν τεράστιες ευκαιρίες µάθησης.  

 

 Επί του παρόντος, τα µηνύµατα SMS παρέχουν έγκαιρη "µάθηση". Υπενθυµίσεις 

και  ενθάρρυνση για ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τη συµπεριφορά τους 

(π.χ., για κάποιον που θέλει να κόψει το κάπνισµα). Τα SMS επίσης είναι η τεχνολογία 

που χρησιµοποιείται για την ψηφοφορίας στα διάφορα reality shows. Οι έµποροι 

χρησιµοποιούν SMS µε κουίζ για ενηµερωτικούς σκοπούς σχετικά µε θέµατα που 
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ενδιαφέρουν τους νέους, όπως ταινίες και τηλεοπτικών αστέρες. Και αρκετά καινοτόµα 

παιχνίδια SMS, πολλά από τα οποία έχουν ισχυρό εκπαιδευτικό χαρακτήρα, 

προσελκύουν πολύ κοινό πολλά από τα οποία µπορούν να βρεθούν στο textually.org 

weblog.  

 

 Στα σχολεία, το SMS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διεξαγωγή κουίζ, 

ορθογραφία, τεστ µαθηµατικών, δηµοσκόπηση για απόψεις των µαθητών, για να 

ενηµερώσει τους µαθητές για τα τρέχοντα σχολικά γεγονότα και να τους προετοιµάσει 

για τα θέµατα συζήτησης στην τάξη. Έξω από το σχολείο, υπάρχουν εταιρείες για 

προετοιµασία των µαθητών για διαγωνισµούς όπως το Princeton Review, Kaplan, και 

το Go Test Go που προσφέρουν ήδη τέτοιες υπηρεσίες (ερωτήσεις  για το Scholastic 

Achievement Test και άλλα). Οι Εκπαιδευτικοί εύκολα θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία SMS για να εντάξουν τους διδασκόµενους, σε 

ατοµικές, ανταγωνιστικές ή συνεργατικές οµάδες. Θα παρέχονται στοιχεία και 

δεδοµένα που σε πραγµατικό χρόνο θα αναλύονται και θα αντιµετωπίζονται από τους 

µαθητές είτε πρόκειται για ένα ιστορικό, λογοτεχνικό, πολιτικό, επιστηµονικό, ιατρικό 

κ.α. πλαίσιο.   

 

 2.7.6 Γραφικά 

 

 Κάθε κινητό έχει ένα είδος γραφικής απεικόνισης. Τα περισσότερα νέα κινητά 

τηλέφωνα έρχονται µε πολύ υψηλές δυνατότητες γραφικών. Χρησιµοποιούν φωτεινές 

Εικόνα 2.37: Γραπτό µήνυµα 
Εικόνα 2.38: Απόστολη SMS 
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έγχρωµες οθόνες µε πάνω από 65500 χρώµατα και µπορούν να εµφανίσουν άψογα 

λέξεις, εικόνες, και κινούµενα σχέδια. Οι περισσότερες από αυτές τις οθόνες έχουν 

ανάλυση µεγαλύτερη από 320 × 240 ιχνοστοιχεία. ∆ηλαδή όσο η ανάλυση των πρώτων 

Υ/Η ως και αναλύσεις για την απεικόνιση υλικού υψηλής ευκρίνειας (High Definition). 

Φυσικά οι συσκευές υποστηρίζουν την απεικόνιση τρισδιάστατων γραφικών. 

 

 Οι εν λόγω οθόνες υψηλής ανάλυσης, είναι ικανές να εµφανίζουν µια ουσιαστική 

ποσότητα κειµένου που θα εµφανίζεται, είτε ανά παράγραφο ή γρήγορη εναλλαγή των 

λέξεων κάθε φορά, (γνωστό ως RSVP-rapid serial visual presentation). Μια υπηρεσία 

που ονοµάζεται BuddyBuzz προσφέρει περιεχόµενο από το Reuters και το CNet µε τη 

χρήση RSVP. Στην Ασία,  έχουν ήδη εκδοθεί µυθιστορήµατα που αγοράζονται και 

διαβάζονται από τις συσκευές κινητών τηλεφώνων (Web Japan 2004). Μη ξεχνάµε την 

υπηρεσία ιΒοοκ της Apple και Google Books της Google που προσφέρουν ολόκληρες 

βιβλιοθήκες µε χιλιάδες συγγράµµατα. Γιατί να µη γίνει το ίδιο και για εκπαιδευτικά 

κείµενα, βιβλία και σηµειώσεις; 

  

 Οι όλο και καλύτερες οθόνες των κινητών επίσης σηµαίνει ότι το κείµενο µπορεί 

να συνοδεύεται από εικόνες και κινούµενα σχέδια (και φυσικά ήχο). Πολλά σχολεία 

σήµερα χρησιµοποιούν υπολογιστές και φορητές συσκευές για κινούµενα σχέδια σε 

θέµατα όπως η ανατοµία και εγκληµατολογίας. Bryan Edwards Publishing είναι µία 

εταιρεία που παρέχει συµβατά animations για φορητές συσκευές σε εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα. Τα κινητά τηλέφωνα µπορούν να αντικαταστήσουν τους ηλεκτρονικούς 

Εικόνα 2.40: Εικόνες σε 
φορητές συσκευές 

Εικόνα 2.39: 3∆ Γραφικά 
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υπολογιστές, δεδοµένου µάλιστα ότι πολλά από τα κινούµενα σχέδια βρίσκονται σε 

Macromedia Flash το οποίο επί του παρόντος λειτουργεί σε πολλά κινητά τηλέφωνα 

και τελικά θα τρέχει σε όλα. Η Macromedia ήδη προσφέρει πακέτο ανάπτυξης "Flash 

Lite" εφαρµογών (Flash για φορητές συσκευές), συµπεριλαµβανοµένων µία για την 

εκµάθηση της νοηµατικής γλώσσας. Το Chemical Abstracts Service ετοιµάζει µια βάση 

δεδοµένων µε τις εικόνες των µορίων που µπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση αυτών 

µέσω του  κινητού τηλεφώνου του.  

 

 Οι Ιάπωνες φοιτητές έχουν µάθει σχεδόν τα πάντα µέσω «manga». 

Εικονογραφηµένα βιβλία που έχουν αρχίζει πλέον να γίνονται δηµοφιλή και στη ∆ύση. 

Σε ένα σόου µε θέµα τους υπολογιστές, µία Ιαπωνική εταιρεία διένειµε ένα λογισµικό 

για κινητά µε τη δυνατότητα να εµφανίζονται καρέ-καρέ κάθε φορά οι σελίδες του 

manga (Raugust 2004). Εποµένως, σε πολλές περιπτώσεις, τα κινητά τηλέφωνά µας θα 

είναι σε θέση να αντικαταστήσουν βιβλία µας, µε το περιορισµένο µέγεθος της οθόνης 

των τηλεφώνων στην πραγµατικότητα να είναι  µια θετική πίεση που αναγκάζει τους 

εκδότες να επανεξετάσουν το σχεδιασµό και τη λογική τους για µέγιστη ποιότητα, και 

όχι απλά την πρόσθεση πολλών σελίδων. 

 

 2.7.7 ∆υνατότητα κατεβάσµατος νέων προγραµµάτων 

 

 Τώρα που τα κινητά τηλέφωνα έχουν µνήµες (ή υποδοχές καρτών µνήµης), και  

αποδέχονται το κατέβασµα και την εγκατάσταση νέου περιεχόµενου (εφαρµογές, 

βίντεο, ήχοι κλπ)  ένας νέος κόσµους µάθησης άνοιξε. Οι χρήστες κινητών τηλεφώνων 

µπορούν να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και προγράµµατα διδασκαλίας που 

παλαιότερα διατίθεντο µόνο για προσωπικούς υπολογιστές. ∆εδοµένου µάλιστα ότι τα 

τηλέφωνα είναι συσκευές επικοινωνίας, µπορεί να γίνει χρήση των εργαλείων για 

συνεργασία σε νέους ενδιαφέροντες τρόπους. Κάθε είδος εφαρµογής που συνδυάζει 

στοιχεία ήχου, κειµένου, γραφικών, ακόµα ειδικά σχεδιασµένες εφαρµογές  για την 

επεξεργασία λογιστικών φύλλων ή και επεξεργαστές κειµένου µπορούν να προστεθούν 

στα τηλέφωνα µας και µάλιστα µε πρόσθετο περιεχόµενο να µπορεί να προστεθεί 

µελλοντικά. Άλλες εφαρµογές που διατίθενται σήµερα για κατέβασµα περιλαµβάνουν 

προγράµµατα περιήγησης, αποστολείς φαξ, γλώσσες προγραµµατισµού,ακόµη και 

εφαρµογές που δίνουν πρόσβαση στον  υπολογιστή µας εξ' αποστάσεως.  
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 Θέλετε να µάθετε  µε ένα συγκεκριµένο θέµα; Θέλετε να εξασκηθείτε για τις 

εξετάσεις σε µια  σχολή; Σύντοµα θα χρειάζεται να κατεβάσετε ένα πρόγραµµα για το 

κινητό σας τηλέφωνο και να αρχίσετε τη µελέτη. Υπηρεσίες όπως το AppStore ή το 

Google Market προσφέρουν στο σύνολο πάνω από 600.000 εφαρµογές για όλες τις 

ανάγκες. ∆εν θα επεκταθούµε περισσότερο µιας και οι εκπαιδευτικές εφαρµογές είναι 

χιλιάδες και ακόµη και ένα λεξικό µπορεί να βρεθεί σε περισσότερες από εκατό 

παραλλαγές από διάφορους δηµιουργούς. 

 

 2.7.8 Περιηγητές παγκόσµιου ιστού (Internet Browsers) 

 

 Έχοντας ένα πρόγραµµα περιήγησης στο κινητό αυτόµατα έχουµε δωρεάν λεξικό 

(Google Translate, Systran) και εγκυκλοπαίδεια (Wikipedia) στα χέρια του κάθε 

µαθητή. ∆ίνεται άµεση πρόσβαση στο Google και άλλες µηχανές αναζήτησης, 

µετατρέποντας τα κινητά τηλέφωνα σε ερευνητικά εργαλεία. Για παράδειγµα, οι 

φοιτητές που σπουδάζουν φυσική, αρχιτεκτονική, τέχνες ή  σχέδιο να µπορούν να 

αναζητήσουν εικόνες στο Web που ταιριάζουν µε ό, τι βρίσκουν στη ζωή τους, 

προκειµένου να κατανοήσουν τις ιδιότητές τους, το στυλ και µορφή. 

 

 ∆εν θα επεκταθούµε περαιτέρω για τους διάφορους περιηγητές µιας και αυτό 

έγινε σε προηγούµενο κεφάλαιο (βλ. Φορητές συσκευές και περιήγηση στο διαδίκτυο). 

 

Εικόνα 2.42: App Store Εικόνα 2.41: Google Market 
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2.7.9 Κάµερα και Βίντεο 

  

 Σε όλο τον κόσµο, 178 εκατοµµύρια κινητά τηλέφωνα µε κάµερα πωλήθηκαν το 

2004 (InfoTrends / CAP Ventures 2005), και σήµερα  τηλέφωνα µε κάµερες που σε 

ορισµένες περιπτώσεις “ζηλεύουν” και οι ψηφιακές µηχανές. Εκπαιδευτικά, και εφόσον 

οι µαθητές µάθουν ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων είναι σηµαντική, τα 

κινητά τηλέφωνα µε κάµερα είναι ότι καλύτερο για την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην 

τάξη, τα κινητά τηλέφωνα µε κάµερα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία για 

την συλλογή επιστηµονικών δεδοµένων, τεκµηρίωση, οπτική δηµοσιογραφία, 

επιτρέποντας τους φοιτητές να συλλέγουν αποδεικτικά στοιχεία (µε συλλογή και την 

ταξινόµηση εικόνων) και να επιτυγχάνουν πρόοδο µε τη πάροδο του χρόνου χάρη στα 

ευρήµατα τους. ∆ηµιουργικές φωτογραφίες του κινητού τηλεφώνου µπορούν να 

εµπνεύσουν τους µαθητές σε πιο δηµιουργική γραφή. Τηλέφωνα µπορούν να 

τοποθετηθούν σε διάφορους (κατάλληλους) τόπους και λειτουργούν εξ αποστάσεως, 

επιτρέποντας παρατηρήσεις που θα ήταν αδύνατο σε άτοµο (π.χ. Παρατήρηση κάποιων 

πουλιών). Οι µαθητές µπορούν κυριολεκτικά να δουν τι συµβαίνει σε όλο τον κόσµο, 

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, δραστηριότητες εκµάθησης στις τάξεις άλλων 

χωρών.  

 

 Επίσης και τα πιο απλά τηλέφωνα µε κάµερα, σήµερα, µπορούν να κάνουν 

σύλληψη βίντεο. Είναι ικανά να λαµβάνουν και να στέλνουν σύντοµα (συνήθως 10 - 30 

δευτερολέπτων) βίντεο κλιπ ως και πολύωρα βίντεο που περιορίζονται µονάχα από την 

εσωτερική µνήµη του κινητού τηλεφώνου. Αυτό το χαρακτηριστικό επεκτείνει τις 

εκπαιδευτικές δυνατότητες του τηλεφώνου ακόµη και µακρύτερα. π.χ. σε τηλεοπτική 

δηµοσιογραφία (τα περισσότερα αποσπάσµατα των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων 

Εικόνα 2.44: Κάµερα µε οπτικό Zoom Εικόνα 2.43: Κάµερα κινητού 
τηλεφώνου 
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είναι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα), καθώς και δηµιουργία µίνι ταινιών. Μια 

καταπληκτική εκπαιδευτική χρήση του βίντεο θα είναι η µοντελοποίηση 

αποτελεσµατικών και αναποτελεσµατικών συµπεριφορών που αφορούν την ηθική, τη 

διαπραγµάτευση, καθώς και άλλα θέµατα.  

 

2.7.10 Παγκόσµιος εντοπισµός θέσης (GPS) 

 

 Η αρχική ικανότητα των κινητών τηλεφώνων να “ξέρουν που βρίσκεται” έγινε η 

βάση κάποιες πολύ καινοτόµες εφαρµογές όπως τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων που 

εκτυλίσσονται µέσα στο πραγµατικό κόσµο. Ένα παράδειγµα αποτελεί το Parallel 

Kingdom όπου ο παίκτης τοποθετείται στο χάρτη της πόλης του και πρέπει να 

µετακινηθεί µέσα σε αυτή ώστε να πολεµήσει µε τους διάφορους εχθρούς που 

εµφανίζονται µέσα σε αυτή. Μέσα από το παιχνίδι µπορεί να συναντήσει και άλλους 

παίκτες που περιφέρονται στην ίδια περιοχή µε αυτών   (πάνω από µια ντουζίνα τέτοιων 

παιχνιδιών κυκλοφορούν σήµερα). Εξελιγµένοι δορυφορικοί δέκτες GPS που µπορούν 

να εντοπίσουν τη θέση του τηλεφώνου µας µε απόκλιση µερικών µέτρων 

ενσωµατώνονται ήδη σε πολλές συσκευές κινητών τηλεφώνων  (και να είναι διαθέσιµο 

ως επιπλέον συµβατή συσκευή για πολλά άλλα).  

 

 

 Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να προσφέρουν µάθηση 

ειδικά για κάθε περιοχή. Τα κινητά τηλέφωνα των µαθητών µπορούν να τους παρέχουν 

πληροφορίες για όπου και αν βρίσκονται. Σε µια πόλη, στην ύπαιθρο, ή σε µια 

πανεπιστηµιούπολη. Οι λεγόµενες «Επαυξηµένης πραγµατικότητας περιηγήσεις" έχουν 

Εικόνα 2.46: GPS και χάρτες Εικόνα 2.45: Εξωτερική συσκευή GPS 
µε bluetooth 
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σχεδιαστεί για παράδειγµα το Papageorgiou et al. 2000. Το έργο έχει στόχο να 

αναπτύξει ένα σύστηµα που ενισχύει τη συνολική εµπειρία του επισκέπτη σε µια 

πολιτιστική κληρονοµιά, παρέχοντας ένα επαυξηµένης πραγµατικότητας (AR) για την 

εικονική ανακατασκευή των ερειπίων διαφόρων µνηµείων της περιοχής. Το σύστηµα 

θα λειτουργήσει ως ένα εξατοµικευµένο οδηγός µε πολυµέσα και νέες πληροφορίες για 

ενηµέρωση των επισκέπτων (Papageorgiou, Ioannidis, Christou, Papathomas Michael, 

& Diorinos, 2000)Η ικανότητα των µαθητών να καθορίσουν την ακριβής τους θέση έχει 

σαφείς εφαρµογές στη γεωγραφία, προσανατολισµό, αρχαιολογία, αρχιτεκτονική, την 

φυσική και µαθηµατικά. Οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα µε 

GPS για να αναζητήσουν πράγµατα και χώρους (Ήδη γνωστούς ως "geocaching") ή να 

εντοπίσουν περιβαλλοντικούς κίνδυνους, όπως στην περίπτωση του  “Περιβαλλοντικού 

Ντετέκτιβ”, ένα παιχνίδι εκµάθησης από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης.  

 

2.7.11 Το µέλλον  

 

  Παρά το ότι ορισµένοι µπορεί να θεωρούν “περιορισµό” τα κινητά τηλέφωνα , 

οι µαθητές έχουν εφεύρει ήδη τρόπους για να µάθουν ότι θέλουν µέσα από αυτά. Αν οι 

εκπαιδευτικοί είναι έξυπνοι, θα βρουν τρόπους να προωθήσουν την εκπαίδευση µε 

τέτοιο τρόπο που να ταιριάζει στη ψηφιακή ζωή των µαθητών µας και των κινητών 

τηλεφώνων τους. Αντί να σπαταλάµε την ενέργειά µας πολεµώντας αυτό που 

χρησιµοποιούν οι νέοι για επικοινωνία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, καλύτερα θα είναι 

εργαστούµε για να διασφαλιστεί ότι οι µαθητές, και όχι µόνο, θα επωφεληθούν στο 

έπακρο τα τεράστια ποσά των εφαρµογών εκπαίδευσης για κινητά τηλέφωνα. Κάτι που 

σίγουρα στο µέλλον θα ανακαλύψουν και θα χρησιµοποιήσουν.  

 

 Βέβαια παρόλα τα θετικά που προσφέρει πρέπει να σηµειωθούν και µερικά 

αρνητικά που παρουσιάζονται και είναι τα: 

•••• Μετά από µελέτη του Stanford University’s Language lab (Qingyang, 

2003) παρατηρήθηκε πως όσοι εντάχθηκαν σε κάποιο πρόγραµµα m-

learning δεν έδωσαν την απαιτούµενη προσοχή παρά χάνανε συνέχεια τη 

συγκέντρωσή τους διότι βρισκόντουσαν εν κινήση, σε κάποιο αµάξι, σε 

κάποια καφετέρια κλπ.) 

•••• Σε πολλά m-learning προγράµµατα δεν υπάρχει κάποιο παράγοντας 
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ανατροφοδότησης των χρηστών µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζουµε αν 

τελικά κατάλαβαν τα όσα τους διδάχθηκαν. Επίσης συνήθως δεν υπάρχει 

κάποια µέθοδος αποτίµησης της προόδου του κάθε εκπαιδευόµενου. 

•••• Οι µικρές οθόνες είναι δύσκολο για πρόσβαση και απεικόνιση σελίδων 

του παγκόσµιου ιστού. Ευτυχώς το συγκεκριµένο πρόβληµα λύνεται 

ολοένα και περισσότερο είτε µε τους περιηγητές των φορητών συσκευών 

να χρησιµοποιούν τεχνικές για απεικόνιση µεγάλων σελίδων σε µικρές 

οθόνες είτε µε σελίδες του παγκοσµίου ιστού να έχουν εκδόσεις 

κατάλληλες για φορητές συσκευές.  

•••• Το υψηλό κόστος για τη διακίνηση δεδοµένων µέσα από τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας είναι ένα µεγάλο πρόβληµα. Ευτυχώς µε τα χρόνια η 

µετάδοση ήχου και γραπτών µηνυµάτων προσφέρεται σε αρκετά καλές 

τιµές µέσα από πακέτα των διαφόρων εταιριών κινητής τηλεφωνίας. 

Κάτι το οποίο δεν συµβαίνει για τη µετάδοση δεδοµένων και τη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

•••• Ένα τελευταίο µειονέκτηµα αποτελεί ίσως η ασφάλεια το δεδοµένων που 

µεταδίδονται µέσα από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και γενικά 

οποιοδήποτε ασύρµατο δίκτυο. Μη ξεχνάµε στη χώρα µας το γνωστό 

σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών ή τη µέθοδο ώστε να µπορεί 

κάποιος τηλέφωνο χρησιµοποιώντας τη σύνδεση του διπλανού του. 

Φυσικά θέµατα ασφαλείας υπάρχουν και θα υπάρχουν αλλά ευτυχώς 

συνεχώς διορθώνονται από τις εταιρείες παραγωγής κινητών τηλεφώνων 

(Bluetooth v2.1, v3.0) αλλά και από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνάς. 

(νέοι αλγόριθµοι κρυπτογράφησης σε 3G, 3.5G, 4G)  (Prensky, 2005) 

(Ryan, 2007) 

  

2.8  Ένταξη των φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

 

 Το 2003 Το Ηνωµένο βασίλειο µαζί µε τη Σουηδία και την Ιταλία ξόδεψαν 4.5 

εκατοµµύρια ευρώ σε ένα πρόγραµµα µε θέµα την εκπαίδευση µέσω φορητών 

συσκευών και ιδιαίτερα κινητών τηλεφώνων m-learning (mobile learning). Στόχος του 

προγράµµατος ήταν να διαπιστωθεί το κατά πόσο µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι 

φορητές συσκευές στο να διδάξουν βασικές αρχές µαθηµατικών και ανάγνωσης-γραφής 

σε νέους που παράτησαν το σχολείο και δεν δείχνανε κάποιο ενδιαφέρον.  
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 Ο Jill Attewwell ένας συµµετέχον του προγράµµατος είπε: “Οι φορητές 

συσκευές δεν µπορούν να αντικαταστήσουν το  κλασσικό τρόπο εκπαίδευσης αλλά 

µπορούν να βοηθήσουν άτοµα να επανέλθουν στην εκπαίδευση και να καταλάβουν το 

πόσο σηµαντική και ταυτόχρονα ψυχαγωγική είναι.” 

 

 Ο Jo Colley ένας ακόµη συµµετέχον του προγράµµατος είπε: “ Μπορείς εύκολα 

να στέλεις ερωτήσεις και να πάρεις απαντήσεις από τους µαθητές µέσω µηνυµάτων. 

Μάλιστα η όλη διαδικασία γίνεται σε προσωπικό επίπεδο κάτι που βοηθάει τους 

µαθητές που ντρέπονται να συµµετέχουν στην ώρα του µαθήµατος λόγο των χαµηλών 

δυνατοτήτων τους” (BBC News.co.uk, 2003) 

 

 Μία πρόσφατη µελέτη, που παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2010 στο συνέδριο 

mobile Learning στη Πορτογαλία, έγινε µε αφορµή το κατά πόσο βοηθάει στην 

εκπαίδευση, η χρήση της ψηφιακής κάµερας του κινητού. Η περίπτωση χρήσης ήταν η 

εξής.  Προκειµένου να ερευνηθεί η πιθανή χρήση της κάµερας των κινητών 

τηλεφωνικών για τη διδασκαλία και την εκµάθηση επιστήµης, ένα “πειραµατικό” 

µάθηµα σχεδιάστηκε και εφαρµόστηκε σε ένα σχολείο Sri Lankan. Το µάθηµα 

αναπτύχθηκε στο εργαστήριο όπου 18 δάσκαλοι από τα διαφορετικά σχολεία (της 

κεντρικής επαρχίας) µε τα ποικίλα επίπεδα εµπειρίας συµµετείχαν. Από τους 18 

δασκάλους, τέσσερις άµεσα συνέβαλαν στην ανάπτυξη µαθήµατος ενώ άλλοι παρείχαν 

την κρίσιµη εισαγωγή για να βελτιώσουν το µάθηµα. Κατόπιν το µάθηµα εφαρµόστηκε 

σε ένα σχολείο κοριτσιών όπου σαράντα µαθήτριες συµµετείχαν στη δραστηριότητα. 

 

 Το θέµα του µαθήµατος ήταν ερευνώντας τις αµοιβαίες σχέσεις µεταξύ των 

οργανισµών και του περιβάλλοντος - αναλύοντας το περιβάλλον βιολογικά» από το 11ο 

κεφάλαιο της διδακτέας ύλης του µαθήµατος επιστήµης στη Σρι Λάνκα. Η χρονική 

διάρκεια του µαθήµατος ήταν 80 λεπτά. Αρχικά οι δάσκαλοι δώσανε την κατάλληλη 

εισαγωγή στις µαθήτριες για το πως θα γίνει το µάθηµα και τι φωτογραφίες πρέπει να 

παρθούν σύµφωνα µε το θέµα. Ύστερα τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες. 

∆ιαφορετικοί ρόλοι, όπως ο αρχηγός οµάδας, βοηθητικός αρχηγός, υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη, βοηθός υπεύθυνου για την ανάπτυξη, συγγραφέας και βοηθητικοί 

συγγραφείς (σύµφωνα µε το δάσκαλο αυτό είχε γίνει στη προηγούµενη µέρα) 

ορίστηκαν σε κάθε µέλος της οµάδας. Σε κάθε οµάδα δόθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα µε 
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κάµερα και ορίστηκε µια συγκεκριµένη θέση στο σχολικό κήπο. Επίσης δόθηκε ένας 

φάκελος που περιείχε ένα φύλλο εργασίας και οδηγίες. Κατόπιν ο δάσκαλος έδωσε µια 

ενηµέρωση για τη δραστηριότητα, και υπενθύµισε στις ευθύνες και το ρόλο του 

καθενός. Περαιτέρω, οι µαθήτριες κλήθηκαν να συλλάβουν πέντε εικόνες για να 

υποστηρίξουν τη δραστηριότητά τους. Σαν οµάδες, οι µαθήτριες επισκέφτηκαν τις 

τέσσερις ορισµένες θέσεις και ασχολήθηκαν µε τη λήψη των εικόνων και την 

ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας µε αναφορές για τις εικόνες που συνέλαβαν. 

 

 

 Αφότου ήρθαν πίσω στην τάξη, κάθε οµάδα έστειλε τις 5 εικόνες της, 

χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα Bluetooth, στον υπολογιστή του δασκάλου. Κατόπιν 

κάθε οµάδα παρουσίασε τα ευρήµατά της, βασισµένη στο φύλλο εργασίας και τις 

εικόνες που έστειλαν στον υπολογιστή του δασκάλου. Μετά από κάθε παρουσίαση ο 

δάσκαλος έδωσε µια ενηµέρωση στα κύρια σηµεία που οι µαθητές παράλειψαν. 

 

 Τα αποτελέσµατα ήταν πολύ ενθαρρυντικά. Οι µαθήτριες βγήκαν στην εξοχή, 

έκαναν συλλογή φωτογραφιών και ύστερα χρησιµοποίησαν τη βιβλιοθήκη για να 

συλλέξουν πληροφορίες και να συµπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Ύστερα από 

ερωτηµατολόγια που τους δόθηκαν οι µαθητές ήταν πολλοί θετικοί µε τη χρήση της 

νέας τεχνολογίας και το µάθηµα έγινε πολύ πιο ενδιαφέρον. Οι καθηγητές σηµείωσαν 

πως ήταν η πρώτη φορά που όλοι οι µαθητές πήραν πραγµατικά µέρος στο µάθηµα 

(Wishart & Ekanayake, 2010).  

 

 Ακόµη µία ενδιαφέρουσα µελέτη έγινε από τους Emmanuel Howe, Dumisani 

Εικόνα 2.47: Λήψη φωτογραφιών από µαθητές 
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Tsela, Ray Kekwaletswe . Σκοπός ήταν να πιστοποιηθεί το κατα πόσο οι Web 2.0 

τεχνολογίες σε φορητές συσκευές είναι αναγκαίες. Η µελέτη έγινε επιτηδευµένα σε 

πανεπιστήµια της νότιας Αφρικής. Στα νοτιοαφρικανικά πανεπιστήµια, οι φοιτητές 

προέρχονται από πολύ διαφορετικά υπόβαθρα, µε τις διαφορετικές γλώσσες και τους 

πολιτισµούς. Οι περισσότεροι από αυτούς τους φοιτητές έρχονται από “προβληµατικά” 

συστήµατα εκπαίδευσης όπου η επαφή ή η πρόσωπο µε πρόσωπο αλληλεπίδραση µε 

έναν εκπαιδευτικό είναι ασυνήθιστη λόγο της φτωχιάς και τον λιγοστών πόρων για την 

δηµιουργία σχολείων (Kekwaletswe, 2006). Σαν αποτέλεσµα των προηγουµένων, οι 

φοιτητές δεν καταλαβαίνουν το περιεχόµενο που τους παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια 

των διαλέξεων. Ο φοιτητές φοβούνται/ντρέπονται και δεν εκφράζουν τις απόψεις τους 

εν παρουσία  άλλων φοιτητών που πιθανώς έχουν περισσότερες γνώσεις. Οι φοιτητές 

έχουν δυσκολία στη γραφή στη γλώσσα της διδασκαλίας (χρησιµοποιούνται τα αγγλικά 

έναντι κάποιας τοπικής γλώσσας) Μια κοινή πρόκληση που αντιµετωπίζεται από τους 

περισσότερους νοτιοαφρικανικούς φοιτητές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, είναι ο 

φόβος να συµµετέχουν στη τάξη. Οι περισσότερες από τους που είναι εσωστρεφής, όσο 

το περιβάλλον τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι ακόµα νέο σε αυτούς (Howe & 

Kekwaletswe, 2009). 

 

 Η άνοδος των τεχνολογιών ∆ιαδικτύου που µπορούν να οµαδοποιηθούν κάτω 

από τον Web 2.0 έχει δηµιουργήσει πολύ ενδιαφέρον για τον τοµέα της εκπαίδευσης. 

Αυτό είναι επειδή η δηµοτικότητα των  ιστοσελίδων όπως το flickr, Facebook, 

MySpace, Wikipedia, κ.λπ. είναι ενδιαφέρουσα από την άποψη γιατί οι χρήστες 

επισκέπτονται τέτοιες ιστοσελίδες και γιατί συνεχίζουν να τις επισκέπτονται; Αλλά 

σηµαντικότερο είναι η δυνατότητά να χρησιµοποιηθούν τέτοιες σελίδες ως εργαλεία για 

να διευκολύνουν την εκπαίδευση (Weller & Dalziel, 2007). 

 

 Οι φοιτητές οι οποίοι ρωτήθηκαν γιατί προτιµούν υπηρεσίες που προσφέρουν οι 

ιστοσελίδες που χρησιµοποιούν τεχνολογίες Web 2.0 απάντησαν:  

 

 “Όταν συνδέοµαι µπορώ να δω ποιος από τους φίλους µου είναι συνδεδεµένος 

και έπειτα εγώ µπορώ να πάρω πληροφορίες από αυτούς, εάν είναι αποσυνδεδεµένοι ή 

µακριά θα παρουσιάσουν τη κατάστασή τους όπως εάν είναι ευτυχείς, λυπηµένοι, 

ενοχληµένοι κ.α.” 
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 “Μπορώ να χρησιµοποιώ οποιαδήποτε γλώσσα που θέλω, οποιαδήποτε στιγµή. 

Εάν πάω σε έναν οµιλητή ή είµαι στην τάξη και υποβάλλω σε έναν οµιλητή µια 

ερώτηση, πρέπει να µιλήσω στα αγγλικά, ξέρω ότι µπορώ να µιλήσω τα αγγλικά αλλά 

δεν είναι κάτι που καθένας µπορεί. Έτσι µερικοί άνθρωποι είναι ντροπαλοί και δεν 

µπορούν να πουν τι θέλουν, αλλά όταν µιλάνε στους φίλους τους χρησιµοποιούν  

οτιδήποτε γλώσσα γνωρίζουν”. 

 

 Ως αποτέλεσµα των παραπάνω πρέπει να σκεφτούµε σηµαντικά τη χρήση Web 

2.0 τεχνολογιών και στις εφαρµογές εκπαίδευσης που προορίζονται για φορητές 

συσκευές. Μη ξεχνάµε πως το το 2007 40 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι είχαν κινητά 

τηλέφωνα και φυσικά κάθε χώρα χρησιµοποιεί τη δικιά της γλώσσα. Είναι αναγκαίο σε 

ένα περιβάλλον σαν και αυτό να υπάρχει η πολυγλωσσική υποστήριξη και από τους 

καθηγητές και από τους φοιτητές µέσα από φόρουµ, άµεσα µηνύµατα και άλλων 

υπηρεσιών που προσφέρει το Web 2.0 (Howe, Tsela, & Kekwaletswe, 2010).  

 

2.9 Υποδοµή -  Προστασία του περιβάλλοντος και ανακύκλωση 

 

2.9.1 Ρύπανση του περιβάλλοντος - Παραγωγή αποβλήτων - 
∆ιαχείρισή Αποβλήτων 

  

 Μετά από την αναφορά όλων τον τεχνολογιών που έχουµε στο “οπλοστάσιο” 

µας για να τα χρησιµοποιήσουµε στη εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να δούµε τους 

λόγους που επιλέχθηκε το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος ως θέµα 

εκπαίδευσης. 

 

 To Περιβάλλον είναι ένα σύνολο αλληλοσχετιζόµενων, αλληλοεξαρτώµενων και 

αλληλοεπηρεαζόµενων  φυσικών  και  τεχνητών  παραγόντων  και  συνθηκών  που 

πλαισιώνουν  τον  άνθρωπο  και  τις  δραστηριότητές  του,  διαµορφώνοντας  την 

ισορροπία, την ποιότητα και την ανάπτυξή του.  

 

 Η ρύπανση και γενικότερα η υποβάθµιση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες χρονολογείται από την εµφάνιση του ανθρώπου πάνω στη γη. Κάθε 

ανθρώπινη  κοινότητα  χρησιµοποιεί πρώτες  ύλες,  ανάµεσα στις  οποίες  και  το  νερό 
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και παράγει προϊόντα χρήσιµα για τον άνθρωπο αλλά και απόβλητα τα οποία πρέπει να  

αποµακρυνθούν  από  το  άµεσο  περιβάλλον  του.  Σαν  απόβλητα  ορίζουµε  τα 

παραπροϊόντα  τα  οποία  εφόσον  δεν  µπορούν  να  χρησιµοποιηθούν  περαιτέρω, 

πρέπει  να  διατεθούν  άµεσα στο φυσικό περιβάλλον.  Τα  απόβλητα  διακρίνονται  σε 

στερεά, υγρά ή αέρια ανάλογα µε  τη βασική  τους φάση και σε αστικά, βιοµηχανικά, 

εµπορικά και αγροτικά ανάλογα µε την πηγή προέλευσής τους.  

 

 Η «παραγωγή» αποβλήτων αποτελεί µορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα 

πραγµατική ή εν δυνάµει σπατάλη φυσικών πόρων. Σύµφωνα µε την εθνική στρατηγική 

για αειφόρο ανάπτυξη  συγκαταλέγεται  ανάµεσα  στις  σηµαντικότερες  πιέσεις  που  

ασκούνται  στο φυσικό περιβάλλον. Πρόκειται για ένα πρόβληµα πολυδιάστατο που 

γίνεται αντιληπτό στο τελευταίο του στάδιο (αυτό της διάθεσης), µε πλήθος αρνητικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

 Στην σηµερινή εποχή η αύξηση και η αστικοποίηση του παγκόσµιου πληθυσµού, 

η  εκβιοµηχάνιση,  η  εντατικοποίηση  της  εκµετάλλευσης  των  πλουτοπαραγωγικών 

πόρων αλλά πολύ περισσότερο, η συγκέντρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων σε 

φυσικές διεξόδους, κλειστούς κόλπους, λίµνες και γενικά ευαίσθητες περιβαλλοντικά 

περιοχές, όξυναν  το πρόβληµα  της ρύπανσης στις µέρες µας και έχουν δώσει, εδώ και 

πολλά χρόνια, µεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη τεχνολογιών αντιρρύπανσης (Κακογιάννη, 

2006). 

 

 Οι κύριοι οδοί διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι η  (υγειονοµική) ταφή 

και η καύση.  Επιπλέον  µε  φυσική  ή  χηµική  επεξεργασία  ένα  σηµαντικό  ποσοστό  

των αποβλήτων ανακυκλώνεται ή χρησιµοποιείται σαν καύσιµη ύλη. 

 

 Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις σχετικά µε την διαχείριση στερεών 

αποβλήτων αποτελεί η αύξηση του ρυθµού παραγωγής τους η οποία ασκεί πίεση στις 

µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων πλήττοντας έτσι την προοπτική των χωρών να 

αυξήσουν τον ρυθµό ανακύκλωσης µειώνοντας αντίστοιχα την υγειονοµική ταφή.  

 

 Χρησιµοποιώντας σαν παράδειγµα το χαρτί, ο ρυθµός ανακύκλωσής του σε 15 

κράτη µέλη της ΕΕ είχε αυξηθεί από 36% το 1985, σε 49% το 1996. Παράλληλα όµως, 

η συνολική ποσότητα χαρτιού που αποτεφρωνόταν ή κατέληγε σε χώρους υγειονοµικής 
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ταφής επίσης αυξήθηκε λόγω της αναπτυσσόµενης κατανάλωσης χαρτιού και 

χαρτονιού.   

 

 Η αυξανόµενη ποσότητα στερεών αποβλήτων καταδεικνύει την αναγκαιότητα 

ανάπτυξης επιπρόσθετων µεθόδων διαχείρισης τους όπως η ανακύκλωση, η καύση και 

η κοµποστοποίηση έτσι ώστε οι τελικές ποσότητες αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής να σταθεροποιηθούν ή και να µειωθούν. 

 

 Η σύγχρονη άποψη για τα ζητήµατα της διαχείρισης αποβλήτων δεν εξαντλείται 

στα θέµατα της τελικής διάθεσης αλλά επεκτείνεται και αποδίδει  ιδιαίτερη βαρύτητα 

σε µία  πυραµίδα  δράσεων  που  έχει  ως  βασική  αρχή  και  κατεύθυνση πρόληψη  ή  

µείωση  παραγωγής  αποβλήτων (ποσοτική  µείωση)  καθώς  και  η ποιοτική βελτίωση 

(µείωση περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες) µέσα από τη χρήση νέων τεχνολογικών 

µεθόδων καθώς και αλλαγών στις κοινωνικές  συµπεριφορές και νοοτροπίες.  

Επιδιώκεται  η  αξιοποίηση  των  υλικών  από  τα  απόβλητα  µε  τη µεγιστοποίηση της 

ανακύκλωσης και την ανάκτηση ενέργειας. Τα απόβλητα που δεν υπόκεινται  σε  

διεργασίες  αξιοποίησης  και  τα  υπολείµµατα  της  επεξεργασίας  των αποβλήτων 

διατίθενται κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό.  

 

 

Εικόνα 2.48: Πυραµίδα διαχείρησης αποβλήτων 

 

 Όπως συµπεραίνουµε από τη πυραµίδα διαχείρισης των αποβλήτων η πρόληψη 
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και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων είναι δύο τρόποι που αποτελούν καθαρά 

παράγοντα παιδείας και συµφωνίας µε τις εταιρείες παραγωγής προϊόντων για 

µικρότερες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες και προϊόντα. Η  

ανακύκλωση  και  η  επαναχρησιµοποίηση  υλικών  συµβάλει  τα  µέγιστα  στην 

ορθολογική  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων. Μόνο ότι τελικά δεν µπορεί να 

ανακυκλωθεί ή να χρησιµοποιηθεί, ύστερα από χηµική επεξεργασία, για παραγωγή 

ενέργειας πρέπει τελικά να πηγαίνει προς τελική διάθεση για ταφή ή αποτέφρωση. ∆ύο 

τρόποι βέβαια που όπως αναφέρθηκε προηγουµένως έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. 

 

 Αν εστιάσουµε ακόµη περισσότερο στο πρόβληµα διαχείρισης αποβλήτων στη 

χώρα µας θα δούµε πως ένα σηµαντικό µέρος του χρέους της χώρα µας είναι ποινές 

λόγω της κακής διαχείρισης των αποβλήτων. Εν έτη 2010 η χώρα µας καταδικάζεται 

από την Ευρωπαϊκή Κοµισιόν για 250 ανεξέλεγκτες χωµατερές, σύµφωνα µε το οποίο 

το ελληνικό κράτος όφειλε να τις απενεργοποιήσει και να τις αποκαταστήσει άµεσα. Η 

υπουργός Περιβάλλοντος του 2010,Τίνα Μπιρµπίλη, στις αρχές του µήνα υπενθύµισε 

πως η χώρα µας πρέπει, δια του υπουργείου Εσωτερικών να ενηµερώσει σχετικά την 

Κοµισιόν µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2010 για συµµόρφωση προς την οδηγία και 

κλείσιµο των παράνοµων χωµατερών. Εφόσον δεν επιτευχθεί η πρόοδος που 

αναµένεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχοµένως να επιβάλει ηµερήσιο πρόστιµο το 

οποίο θα αγγίζει τα 30.000 ευρώ ανά χωµατερή – για κάθε ηµέρα που θα παραµένει 

ανοικτή µετά τη νέα καταδικαστική απόφαση - ποσό που σε ετήσια βάση σηµαίνει 2,7 

δις ευρώ. Η ίδια η υπουργός τόνισε, ότι «αµφιβάλλει αν θα µπορέσουµε να αποφύγουµε 

το πρόστιµο» το οποίο είναι ιδιαίτερα υψηλό. [Άρθρο: Πρόστιµα στον ορίζοντα... για 

τις παράνοµες χωµατερές (Tvxsteam, 2010),  

Εικόνα 2.49: Παραγόµενες ποσότητες στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα 
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 Πως να αποφευχθεί ένα τέτοιο πρόστιµο όταν µε την πάροδο των χρόνων τα 

στερεά απόβλητα συνεχώς αυξάνονται κάτι που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα 

και η ανακύκλωση αυτών αποτελεί µόνο το 8,8%! κάτι που µας καθιστά στις χώρες µε 

το µικρότερο ποσοστό ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Kristoffersen & 

Jacobsen, 2002). 

 

(European Environment Agency),  Eurostat, New Cronos database 2002.Belgium 1998, 
Denmark 1998, Germany 1998, Greece 1997, Spain 1999, France 1998, Luxembourg 
1998, the Netherlands 1999, Portugal 1999, Austria 1996, Finland 1990, Sweden 1998, 
Norway 1998, Iceland 1999, Italy 1997, Liechtenstein —, Ireland 1995, United 
Kingdom 1996, Switzerland 1999)  

(Νταρακάς, 2002). 

 

2.9.2 Ανακύκλωση 

 

 Τα τελευταία χρόνια η ανακύκλωση έχει γίνει κοµµάτι της καθηµερινότητας των 

ελλήνων. Σε όλη την Ελλάδα τοποθετούνται κάδοι ειδικά για την συλλογή 

Εικόνα 2.50: Ανακύκλωση στερεών αποβλήτων σε χώρες της ΕΕΑ 



50 
 

ανακυκλώσιµων αποβλήτων µε πρόσφατο παράδειγµα την τοποθέτηση µπλε κάδων 

ανακύκλωσης στο δήµο Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης µε 5.000 

νέους µπλε κάδους και δέκα ειδικά απορριµµατοφόρα. Η Ε.Ε.Α.Α. θα αναλάβει να 

δώσει στο δήµο Θεσσαλονίκης τους ειδικούς µπλε κάδους ανακύκλωσης και τα 

οχήµατα, τα οποία θα λειτουργούν µε προσωπικό της αντιδηµαρχίας Καθαριότητας. 

(econews.gr, 2011) 

 

 Υπογράφτηκαν συµβάσεις συνεργασίας µεταξύ της ΕΕΑΑ 

(http://www.herrco.gr/) και των ΟΤΑ γενικά σε όλη την Ελλάδα κατά τις οποίες η 

ΕΕΑΑ αναλαµβάνει να εξοπλίσει τους ∆ήµους µέ στόλο (οχήµατα συλλογής) και 

εξοπλισµό (µπλε κάδοι) ενώ οι ∆ήµοι αναλαµβάνουν τις προσλήψεις του απαραίτητου 

προσωπικού όπως και τη µεταφορά του συνολικού όγκου ανακυκλώσιµης ύλης στα 

Κέντρα ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) της ΕΕΑΑ. 

 

Μερικά παραδείγµατα του ΕΕΑΑ όσο αναφορά τη ανακύκλωση. 

 

1.000 κιλά ανακυκλωµένου γυαλιού εξοικονοµούν 

περίπου 12 κιλά πετρέλαιο  

 

2.200 κιλά κορµών δέντρων µας δίνουν 1000 κιλά 

χαρτιού  

 1.000 κιλά ανακυκλωµένου χαρτιού εξοικονοµούν 

130-170 κιλά πετρέλαιο 

 

Εικόνα 2.51: Γυαλί 

Εικόνα 2.52: Χαρτί 
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Με την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει  

 1 κουτί από αλουµίνιο µπορείτε:  

���� να ακούσετε ραδιόφωνο για 4 ώρες,  

���� να ανάβει µια λάµπα 60/Watt για 5 ώρες,  

���� να λειτουργεί ένα ψυγείο για 4 ώρες  

 
 

 

2.10 Τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην ανακύκλωση  

 

 Όπως προαναφέρθηκε τελευταία έχει δοθεί υψηλή βαρύτητα σε θέµατα που 

αφορούν την ανακύκλωση. Χάρη σε αυτό το ενδιαφέρον δηµιουργήθηκαν και 

εγκαταστάθηκαν “έξυπνα” σηµεία συλλογής στη χώρα µας από το την εταιρεία 

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε (http://www.antapodotiki.gr) και το 

πρόγραµµα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Κάθε έξυπνος σταθµος ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης είναι υπεύθυνος για: 

 

Παραλαβή των άδειων συσκευασιών, σε ειδική χοάνη υποδοχής και µε υψηλή 

ταχύτητα παραλαβής (έως 40 συσκευασίες ανά λεπτό). 

Αναγνώριση και διαχωρισµός των συσκευασιών ανά υλικό, όπου µε χρήση ειδικών 

αισθητήρων αναγνωρίζονται και διαχωρίζονται οι συσκευασίες. 

Αναγνώριση της συγκεκριµένης συσκευασίας, µε χρήση barcode scanner. 

Συµπίεση ή τεµαχισµός της συσκευασίας, µε ειδικά µηχανικά µέσα, επιτυγχάνοντας 

µείωση όγκου έως 90%. 

Συλλογή των επιστρεφόµενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωµατωµένο κλειστό 

αποθηκευτικό χώρο. 

Αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων και 

δεδοµένων (όπως αριθµός και είδος συσκευασιών ανά υλικό, ποσό παρεχόµενου 

ανταποδοτικού κινήτρου ανά υλικό, ποσό δωρεάς υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικού 

σκοπού ανά υλικό, αριθµός καταναλωτών που ανακύκλωσαν, αριθµός καταναλωτών 

που επέλεξαν την παραλαβή του ανταποδοτικού κινήτρου, αριθµός καταναλωτών που 

Εικόνα 2.53: 
Αλουµίνιο 
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επέλεξαν τη δωρεά του ανταποδοτικού κινήτρου κ.α.), µε αξιοποίηση του 

ενσωµατωµένου ηλεκτρονικού υπολογιστή, του εκτυπωτή και του modem. 

Αυτόµατη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή των αποδείξεων του 

ανταποδοτικού αντιτίµου, µέσω αξιοποίησης του ενσωµατωµένου ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και εκτυπωτή. 

Αυτόµατη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή κουπονιών µε διάφορες 

προσφορές, όπως κουπόνια διαγωνισµών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια 

δωρεάν προϊόντων κ.α., µέσω αξιοποίησης του ενσωµατωµένου ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και εκτυπωτή. 

Αυτόµατη δωρεά της αξίας του χρηµατικού αντιτίµου υπέρ κάποιου κοινωνικού 

σκοπού, µέσω της εφαρµογής του Συστήµατος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου 

(που στηρίζεται σε ειδικό λογισµικό και εξαρτήµατα που τοποθετούνται στον 

εξοπλισµό). 

Καθοδήγηση και ενηµέρωση του καταναλωτή για τη διαδικασία της λειτουργίας 

του εξοπλισµού για την επιστροφή των συσκευασιών, µε τη βοήθεια των σχετικών 

αλληλεπιδρόµενων µηνυµάτων που εµφανίζονται στην ειδική οθόνη του κάθε 

µηχανήµατος. 

On line διασύνδεση των αυτόµατων µηχανηµάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης 

συσκευασιών µε κεντρικό server µε χρήση ασύρµατου δικτύου επικοινωνιών. 

 

 Για τις επιστρεφόµενες γυάλινες, πλαστικές και µεταλλικές (αλουµινένιες ή 

λευκοσιδηρές) συσκευασίες, που επιστρέφονται για ανακύκλωση στα αυτόµατα 

µηχανήµατα του κάθε Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης προσφέρεται 

ανταποδοτικό κίνητρο στους ανακυκλωτές. 

Ο καταναλωτής όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακύκλωσης: 

Είτε πατά το κουµπί πράσινου χρώµατος επί του κάθε µηχανήµατος, οπότε αυτόµατα 

παραλαµβάνει µία απόδειξη µε το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για 

τις επιστρεφόµενες συσκευασίες, την οποία τη χρησιµοποιεί για δωρεάν αγορές σε 

συµβεβληµένα καταστήµατα 

Είτε πατά το κουµπί κίτρινου χρώµατος επί του κάθε µηχανήµατος, οπότε αυτόµατα 

παραλαµβάνει ένα κουπόνι µε το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις 

επιστρεφόµενες συσκευασίες, που το έχει δωρίσει αυτόµατα υπέρ κάποιου επιλεγµένου 

κοινωνικού σκοπού.  
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Παράλληλα, στους καταναλωτές δύνανται να δίνονται και άλλες προσφορές, όπως 

κουπόνια διαγωνισµών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν 

προϊόντων κ.α (ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.). 

 

 

2.11 Πληροφοριακά συστήµατα  και εφαρµογές προσανατολισµένα στη 
προστασία του περιβάλλοντος 

 

 Τελικός στόχος της διπλωµατικής εργασίας όπως αναφέρθηκε στην αρχή ήταν να 

ενώσουµε τις τεχνολογίες των φορητών συσκευών µε την εκπαιδευτική διαδικασία και 

την προστασία του περιβάλλοντος ώστε να δηµιουργήσουµε µία εφαρµογή ή ακόµη 

καλύτερα ένα πληροφοριακό σύστηµα µε σκοπό τη προώθηση – εκπαίδευση του κοινού 

σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Το ερώτηµα είναι τι υπάρχει ήδη; Εδώ µε τα 

λύπης θα µπορούσαµε να πούµε πως δεν υπάρχει µία ολοκληρωµένη πρόταση που να 

εκπαιδεύει, προτρέπει και ανταµείβει το χρήστη για να πάρει µέρος ενεργά σε θέµατα 

προστασίας του περιβάλλοντος. Βέβαια υπάρχουν µερικές υλοποιήσεις που είναι 

τµήµατα και θα χρησιµεύσουν στην υλοποίηση της δικιάς µας εφαρµογής και µάλιστα 

αρκετές από αυτές στην ελληνική κοινότητα. 

 

 Πρώτη προσπάθεια αλλά που αφορά οποιοδήποτε πρόβληµα µπορεί να υπάρχει 

σε ένα δήµο παρουσιάζει η ιστοσελίδα του ‘∆ήµου Καλαµαριάς’ και το GIS 

πληροφοριακό σύστηµα http://gis.kalamaria.gr/. Από εκεί ο δηµότης µπορεί να επιλέξει 

απ το χάρτη που εµφανίζεται στην οθόνη του ένα συγκεκριµένο σηµείο του δήµου και 

Εικόνα 2.54: Έξυπνα σηµεία συλλογής 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων 
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να δηλώσει κάποιο πρόβληµα που υπάρχει. Η συγκεκριµένη λειτουργία άρχισε να 

εµφανίζεται σε αρκετούς δήµους. Μία αρκετά πιο εκτεταµένη έκδοση της ιδέας έχει 

εντάξει πλέον το τηλεοπτικό κανάλι TV100 µέσα από την εκποµπή του ‘∆ηµότης 

Online’ http://dimotis-online.fm100.gr/main/. Στο συγκεκριµένο πληροφοριακό 

σύστηµα κάτοικοι του νοµού Θεσσαλονίκης µπορούν να δηλώσουν και παράλληλα να 

δουν καταγγελίες που έχουν κάνει άλλοι για προβλήµατα που υπάρχουν στο νοµό 

Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριµένο πληροφοριακό σύστηµα παρέχει και κατηγοριοποίηση 

των προβληµάτων και παρουσιάζονται κατηγορίες όπως ‘Πράσινο’ και ’Καθαριότητα’. 

 

Εικόνα 2.55: Online ∆ηµότης 

  

 Μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρµογή για κινητά τηλέφωνα Android είναι η 

‘Recycle Guide’ http://uk.androlib.com/android.screenshot.app.qCmB-jniE.u.aspx. Μία 

εφαρµογή που θα έπρεπε να είχε δοθεί σε κάθε πολίτη πριν ξεκινήσει η διαδικασία 

ανακύκλωσης µιας και παρέχει α) Οδηγό για το πώς πρέπει να ανακυκλώνουµε 

(Καθαρισµός, Συµπίεση απορριµµάτων πριν την τοποθέτηση τους στο κάδο). Β) Λίστα 

µε αρκετά αντικείµενα και προϊόντα που µπορούν να ανακυκλωθούν και από τι υλικό 

είναι. Γ) Προβολή των σηµείων συλλογής ανακυκλώσιµων απορριµµάτων σε χάρτη 

(google maps) ώστε να βρούµε το κοντινότερο σηµείο συλλογής.  
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 Στη προστασία του περιβάλλοντος βέβαια δεν θα µπορούσε να µην έχει πάρει 

µέρος και η επιστηµονική κοινότητα. Μία αρχική προσπάθεια είναι το 1997 µε το 

σύγγραµα «RECYCLING DECISION  SUPPORT SYSTEM:DESIGN AND  

DEVELOPMENT  OF A WEB-BASED DSS» του Clayton G. Tettelbach. Σκοπός της 

εργασίας είναι η δηµιουργία ενός web-based πληροφοριακού συστήµατος υποστήρυξης 

αποφάσεων (DSS) για τη εύρεση του κοντινότερου σταθµού συλλογής ανακυκλώσιµων 

υλικών. Ειδικότερα το ‘σύστηµα υποστήριξης απόφασεων ανακύκλωσης’ 

δηµιουργήθηκε πρώτιστα για χρήση από τους δηµιουργούς σπιτικών ή βιοµηχανικών 

αποβλήτων,που επιθυµούν να βελτιστοποιήσουν τις δαπάνες ταξιδιού που 

περιλαµβάνονται στην ανακύκλωση ή τη διάθεση των αποβλήτων. Το ‘σύστηµα 

υποστήριξης απόφασης ανακύκλωσης’ διατηρεί µια βάση δεδοµένων των σταθµών 

ανακύκλωσης σε µια περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών όπως τα ποσά 

ανταµοιβής για την ανακυκλώσιµη ύλη, οι ικανότητες του σταθµού ανακύκλωσης (π.χ. 

ανακλυκλωση χαρτιού αποκλειστικά), και οι αποστάσεις από άλλους σταθµούς 

ανακύκλωσης (Tettelbach, Μάρτιος 1997). Το συγκεκριµένο θέµα βελτιστοποιήθηκε µε 

πιο σύγχρονες τεχνολογίες το 2003 από τους Kay Kamphans, Norman Rengers µε το 

σύγγραµα ‘Recycling-DSS: A Web-based Decision Support System  for Waste Disposal 

and Recycling’. 

  

 Στο ίδιο ακριβώς θέµα το 2009 παρουσιάζεται µία επιστηµονική δηµοσίευση µε 

από την ελληνική επιστηµονική κοινότητα µε θέµα «A DECISION SUPPORT 

Εικόνα 2.57: 
Ανακυκλώσιµα υλικά 

Εικόνα 2.56: Χάρτης 
σηµείο συλλογής 
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SYSTEM FOR MANAGEMENT OF WASTE LUBE OILS RECYCLING 

OPERATIONS». Στο συγκεκριµένο σύγγραµµα γίνεται αναφορά στη δηµιουργία ενός 

πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων για τη παραλαβή και τη 

µεταφορά χηµικών αποβλήτων σε  σταθµούς ανακύκλωσης. Η αρχιτεκτονική του 

συστήµατος περιλαµβάνει εκτός από το σύστηµα υποστήριξης αποφάσεων και άλλα 

υποσυστήµατα όπως γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS), (Material requirements 

planning) MRP, Σύστηµα δροµολόγησης οχηµάτων που σε συνδυασµό µε το GIS 

επιλέγεται η συντοµότερη και ασφαλέστερη οδός για τη συλλογή των χηµικών. Τέλος 

το web-based σύστηµα παρακολούθησης απορριµµάτων που κάθε εµπλεκόµενος 

ενηµερώνει για τo σύνολο των αποβλήτων  που έχει στη διάθεσή του και σε συνδυασµό 

µε το  MRP µπαίνει σε προτεραιότητα για τη συλλογή των απορριµµάτων του. 

(REPOUSSIS, PARASKEUOPOULOS, ZOBOLAS, TARANTILIS, & IOANNOU, A 

DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MANAGEMENT OF WASTE LUBE OILS 

RECYCLING OPERATIONS, 2003) 

 

 

Εικόνα 2.58: Waste Lube Oils Recycling DSSArchitecture 

  

 Μία εφαρµογή µε ψυχαγωγικό – εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι το Eco Mania  

(http://itunes.apple.com/us/app/eco-mania/id440503345?mt=8). Ο χρήστης στο 
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συγκεκριµένο παιχνίδι πρέπει µέσα από µία πληθώρα σκουπιδιών να επιλέξει µόνο όσα 

είναι κατάλληλα για ανακύκλωση και να τα τοποθετήσει στον κατάλληλο κάδο (χαρτί, 

αλουµίνιο κλπ.). 

 

Εικόνα 2.59: Eco Mania 

 

 Ίσως η εφαρµογή που κινείται αρκετά κοντά στους στόχους της διπλωµατικής 

είναι το RecyclePix. Το RecyclePix αποτελεί ένα µικρό κοινωνικό δίκτυο προώθησης 

της ανακύκλωσης.  Οι χρήστες πρέπει να ανεβάσουν  φωτογραφίες του εαυτού τους να 

ανακυκλώνει, να µοιραστούν ιστορίες ανακύκλωσης αλλά και ιδέες που θα µπορούσαν 

να χρησιµεύσουν στη διαδικασία της ανακυκλωσης. Για τη συµµετοχή τους κερδίζουν 

πόντους ανταµοιβής από το Greenopolis (http://greenopolis.com/) δηµιουργό της 

εφαρµογής και θυγατρική της ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. Οι χρήστες µπορούν επίσης να 

κερδίσουν πόντους µε την ανταλλαγή ανακύκλωση φωτογραφίες στο Facebook ή το 

Twitter και την ψηφοφορία για άλλες φωτογραφίες. Οι πόντοι µπορούν να 

συνδυαστούν µε πόντους που κερδίζουν οι πολίτες κάνοντας ανακύκλωση στα κιόσκια 

του Greenpolis και να αποκτήσουν εκπτώσεις σε εστιατόρια, αποκλειστικές προσφορές 

ξενοδοχείων και λιανικής κουπόνια µέσα από µία γκάµα 10.000 συνεργατών. 

 Στόχος του Greenpolis είναι να µετατρέψει την ανακύκλωση σε διασκεδαστική, 

ενδιαφέρουσα και ανταποδοτική εµπειρία. Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη για το Iphone, 

Ipad και Android µέσα από τη σελίδα http://greenopolis.com/apps. (Doyourpart.com, 

2011) 

 

Εικόνα 2.60: Κίσοκια Συλλογής Greenpolis  
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3.  Μεθοδολογία : Ecologic Wireless Community 

 

 Στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας “ Ανάπτυξη ∆ιαδικτυακής εφαρµογής 

προσανατολισµένης στις κινητές συσκευές για την υποστήριξη περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων ” και µε στόχο τη προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος µέσα 

από µία εφαρµογή κατάλληλη για φορητές συσκευές δηµιουργήθηκε το Ecologic 

Wireless Community (EWC). To EWC αποτελεί µία εφαρµογή διαδικτύου που 

χρησιµοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης διαδικτυακού λογισµικού 

όπως Javascript, PHP, XHTML για τη παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σε µορφή 

κατάλληλη για φορητές συσκευές. Το εργαλείο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τη 

δηµιουργία του EWC είναι το Joomla Content Management System (CMS). To Joomla 

επιλέχθηκε µέσα από µία πληθώρα εργαλείων (Wordpress, Drupal κ.α.) διότι Α) Το 

Joomla αποτελεί σήµερα µία από τις πιο δηµοφιλείς επιλογές ανοικτού λογισµικού για 

τη δηµιουργία διαδικτυακών εφαρµογών. Επίσης παρέχονται πολλά επιπρόσθετα για 

την υποστήριξη νέων λειτουργιών και µία τεράστια κοινότητα υποστήριξης του project. 

Το σηµαντικότερο όµως του Joomla είναι το Joomla Framework. Χάρη στο Joomla 

framework µπορεί ο καθένας που γνωρίζει PHP,ΧHTML και Javascript να 

δηµιουργήσει επιπρόσθετες λειτουργίες (components, modules, pluins) για τον Joomla 

απλά και εύκολα χρησιµοποιώντας το API του Joomla. Β) Το mobile Joomla που 

ουσιαστικά αποτελεί ένα επιπρόσθετο µε σκοπό να παρουσιάζεται το περιεχόµενο 

µορφοποιηµένο ώστε να είναι προσβάσιµο από το µεγαλύτερο ποσοστό φορητών 

συσκευών. 

 

 Στο παρακάτω κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στο Ecologic Wireless 

Community (EWC)  µε θέµατα όπως η αρχική σύλληψη της ιδέας, η προσαρµογή της 

ιδέας “προστασία του περιβάλλοντος” , τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη 

κατασκευή  του EWC, οι λειτουργίες που προσφέρονται µέσα από κλπ. 

 

3.1 Η Ιδέα του EWC 

 

 Το EWC δηµιουργήθηκε µε γνώµονα τρεις βασικές ιδέες. Η πρώτη είναι η 

συνεχής ανάπτυξη των φορητών συσκευών και η χρήση τους ως συσκευές ενηµέρωσης 

και εκπαίδευσης. Η πρώτη αυτή ιδέα έχει αναλυθεί εκτενώς σε όλα τα προηγούµενα 
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κεφάλαια. Η δεύτερη ιδέα είναι η προστασίας του περιβάλλοντος που τα τελευταία 

χρόνια έχει γίνει ένα πολύ σηµαντικό θέµα παγκοσµίως χάρη στη “πράσινη οικονοµία”, 

στην αναζήτηση νέων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αλλά και, δυστυχώς,  σε µεγάλες 

οικολογικές καταστροφές που προξενήθηκαν και προξενούνται καθηµερινά. Τέλος 

τρίτη ιδέα αποτελεί η ιστοσελίδα www.lockerz.com η οποία χρησιµοποιήθηκε ως 

πρότυπο για τη δηµιουργία του EWC. Αρκετές σελίδες δουλεύουν µε τη µέθοδο των 

ανταπόδοσης προς το χρήστη όπως π.χ. το http://www.points2shop.com/ ή το ελληνικό 

http://gr.mysurvey.com/ και στα 2 όµως ο χρήστης ουσιαστικά προσφέρει ‘εργασία’ 

είτε κάνοντας κλικ σε σελίδες για να ανεβούν στην επισκεψιµότητα (points2shop), είτε 

απαντώντας σε δηµοσκοπήσεις (survey.com). Το lockerz έχει τελείως ψυχαγωγικό 

χαρακτήρα και προσφέρει ανταπόδοση µέσα από τη ψυχαγωγία, βίντεο, µουσική, 

παιχνίδια κάτι που προσελκύει το κοινό ώστε να παραµείνει ενεργό µέλος.  

 

3.2 Lockerz.com, το πρότυπο για τη δηµιουργία του EWC 

 

 Το Lockerz.com αποτελεί την ιστοσελίδα που έδωσε το πρότυπο για το τρόπο 

λειτουργίας του EWC. Το lockerz αποτελεί ένα e-market και πρόσφατα ακόµη µία 

σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικώς του σκοπός ήταν η διαφήµιση διαφόρων 

προϊόντων, όπως gadgets, ρούχα, cd µουσικής, DVD ταινιών, αλλά και ηθοποιούς, 

τραγουδιστές, αθλητές, ταινίες στο σινεµά βίντεο, µάρκες προϊόντων κλιπ. Κάθε µέλος 

µπορεί να προσκαλέσει όλους τους φίλους του να εγγραφούν στη σελίδα και αυτοµάτως 

προσφέρονται οι παρακάτω λειτουργίες. 

Εικόνα 3.1: Σελίδα Lockerz 
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 Αρχικά κάθε µέλος µπορεί να δει βίντεο. Αυτά συνήθως είναι βίντεο κλιπ από 

γνωστά τραγούδια, συνεντεύξεις καλλιτεχνών, διαφηµίσεις προϊόντων, γνωστές σειρές 

της τηλεόρασης ή του internet (web-casts). Το µέλος για κάθε βίντεο που παρακολουθεί 

κερδίζει πόντους που ονοµάζονται PTZs. Κάθε µέλος συγκεντρώνοντας 

ένα µεγάλο ποσό από PTZs µπορεί να τα εξαργυρώσει µε κάποιο δώρο 

της επιλογής του. Στη συνέχεια τα µέλη µπορούν να αγοράσουν 

προϊόντα από το κατάστηµα (e-market) που υπάρχει στη σελίδα. Κάθε 

µέλος ανάλογα µε το κόστος του προϊόντος που θα αγοράσει, θα κερδίσει τα ανάλογα  

PTZs.  Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα στα µέλη να δώσουν µερικά από τα PTZs 

τους ώστε να κερδίσουν έκπτωση στο προϊόν που αγοράζουν ή και να το πάρουν 

τελείως δωρεάν. 

 

 

Εικόνα 3.3: Ηλεκτρονικό κατάστηµα αγορών 

 

Εικόνα 3.2: 
PTZs 
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Εικόνα 3.4: Περιοχή προβολής βίντεο 

 

 Τρίτος τρόπος απόκτησης PTZs είναι τα µέλη να απαντάνε καθηµερινά σε µία 

ερώτηση που τους υποβάλλεται. Οι ερωτήσεις πρέπει να απαντώνται την ίδια µέρα που 

υποβάλλονται και αφορούν διάφορα θέµατα όπως αν τα µέλη θα έκαναν αγορά κάποιου 

προϊόντος, ποιόν ηθοποιό προτιµάνε περισσότερο, ποιο φαγητό, τι θα έκαναν σε 

διάφορες περιστάσεις κλπ. Κάθε απάντηση φυσικά αναλογεί σε κάποιους πόντους PTZs. 

Τέλος µε το να επισκέπτεται καθηµερινά ένα µέλος την ιστοσελίδα κερδίζει πόντους. 

 

 

Εικόνα 3.5: Καθηµερινές ερωτήσεις 
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Η Ιδέα του Lockerz βάζει τα µέλη του σε καθηµερινή βάση να επισκέπτονται την 

ιστοσελίδα τουλάχιστο µία φορά και να απαντάνε τις καθηµερινές ερωτήσεις ώστε να 

αποκτήσουν πόντους. Βέβαια λόγο των ακριβών δώρων (χρειάζονται αρκετά PTZs) που 

προσφέρονται µέσα από την ιστοσελίδα δεν είναι λίγοι αυτοί που καθηµερινά 

παρακολουθούν βίντεο και κάνουν αρκετές αγορές από τη ιστοσελίδα ώστε να 

συγκεντρώσουν τα απαραίτητα PTZs για την εξαργύρωση τους µε κάποιο δώρο. 

  

 Το lockerz.com αποτελεί µία τροµακτικά κερδοφόρα επιχείρηση. Οι διαφηµίσεις 

για προϊόντα και καλλιτέχνες, οι πωλήσεις προϊόντων µέσα από το κατάστηµα του και 

τέλος  η πώληση τροµακτικών ποσών πληροφορίας που προέρχονται από τις 

απαντήσεις των καθηµερινών ερωτήσεων φέρνουν υπέρογκα κέρδη στην επιχείρηση. 

Αν αναρωτηθούµε το κατά πόσο πολλές είναι οι απαντήσεις των µελών καθηµερινά, 

φτάνει να γνωρίζουµε πως το lockerz.com από το 2009 που πρώτο-δηµιουργήθηκε και 

µόλις σε δώδεκα µήνες απόκτησε 16 εκατοµµύρια µέλη µονάχα µέσω αναφοράς δια 

στόµατος και συζητήσεων στο internet. ∆εν υπήρχε καµία απολύτως διαφήµιση. 

Σήµερα τα µέλη υπολογίζονται κοντά στα 20 εκατοµµύρια µέσα από 195 διαφορετικές 

χώρες! (Wikipedia, 2011).  

 

3.3 EWC: Ο συνδυασµός τριών ιδεών 

 

 Το Lockerz αποτελεί µία ιστοσελίδα που προσπαθεί να προωθήσει εµπορικά 

προϊόντα. Τι θα γινόταν όµως αν όλη ιδέα και ο τρόπος λειτουργίας του lockerz είχε 

σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος; Αν κάθε µέλος για κάθε εκπαιδευτικό βίντεο 

που παρακολουθούσε κέρδιζε πόντους; Αν κάθε µέλος για κάθε σακούλα αλουµινίου 

που ανακύκλωνε κέρδιζε πόντους; Αν κάθε µέλος µας απαντούσε καθηµερινά σε 

ερωτήσεις για τις συνήθειές του, ώστε να εντοπίσουµε προβλήµατα σε προσωπικές 

συνήθειες και νοικοκυριά; Αυτό ακριβώς έρχεται να προσφέρει το EWC σε συνδυασµό 

µε την ικανότητα να µπορούµε να το επισκεφτούµε από όπου και αν βρισκόµαστε χάρη  

στη προσωπική µας φορητή συσκευή. 

 

 Το ΕWC επηρεασµένο από την ιδέα του Lockerz προσφέρει αρκετές παρόµοιες 

λειτουργίες και επίσης κάθε λειτουργία προσφέρει ως ανταπόδοση µερικούς πόντους 

για εξαργύρωση σε διάφορα δώρα. Αρχικά κάθε µέλος του EWC µπορεί να δει τα 
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“Νέα”. Τα νέα µπορεί να αφορούν εκδηλώσεις που γίνονται µε θέµα το περιβάλλον , 

διαφηµίσεις προϊόντων που έχουν σχέση µε τη προστασία του περιβάλλοντος π.χ. 

λάµπες οικονοµίας, υβριδικά αυτοκίνητα και τρόπους για την αποφυγή ρύπανσης του 

περιβάλλοντος π.χ. χρήση λεωφορείου ή ποδηλάτου έναντι του αυτοκίνητου. 

 

 

∆εύτερη λειτουργία του EWC είναι το “Βίντεο Quiz”. Μέσα από το βίντεο quiz 

τα µέλη πρέπει να παρακολουθήσουν ένα βίντεο που αφορά το περιβάλλον και ύστερα 

να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που τους εµφανίζονται. Οι ερωτήσεις έχουν 

σκοπό και να πιστοποιήσουν πως το µέλος είδε το βίντεο αλλά και τις γνώσεις που 

απόκτησε από αυτό. 

 

Εικόνα 3.6: Λειτουργία Νέα 
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 Τρίτη λειτουργία του EWC είναι η “Ερώτηση της Ηµέρας”. Κάθε µέρα τα µέλη 

του EWC µπορούν να απαντήσουν σε µία ερώτηση περιβαλλοντικού περιεχοµένου.  Η 

ερωτήσεις αφορούν τις συνήθειες, απόψεις, δράση των µελών σε σχέση µε τη 

προστασία του περιβάλλοντος. Μερικές ερωτήσεις θα µπορούσαν να είναι “αν 

χρησιµοποιούν λάµπες οικονοµίας στο σπίτι τους”, “ αν χρησιµοποιούν ηλεκτρικό ή 

ηλιακό θερµοσίφωνα”, “ αν ανακυκλώνουν τα απορρίµµατα του νοικοκυριού”, “ αν 

υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης στη γειτονιά τους” κ.α.  

 

 Οι απαντήσεις µπορούν να συλλεχθούν και να επεξεργαστούν από εταιρείες µε 

σκοπό τη προώθηση προϊόντων (π.χ. Ηλιακούς θερµοσίφωνες, καυστήρες φυσικού 

αερίου) ή θα µπορούσε να τις χρησιµοποιήσει το κράτος ώστε να προσφέρει ανέσεις 

προς τους πολίτες ώστε να αποκτήσουν τέτοια προϊόντα π.χ. Επιδότηση στην 

εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα ή εγκατάσταση φυσικού αερίου. Χάρη στις 

πληροφορίες που συλλέγονταια από τη  κατηγορία “Ερώτηση της ηµέρας” µπορούν 

γίνουν δράσεις σε σηµεία που παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα και να αποφευχθεί. Η 

συγκεκριµένη κατηγορία αφορά τη πρόληψη και όπως είδαµε παραπάνω η πρόληψη 

αποτελεί τη κορυφή της πυραµίδας διαχείρισης των αποβλήτων.  

  

Εικόνα 3.7: Λειτουργία Βίντεο Quiz 
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 Τέταρτη λειτουργία του EWC είναι η λειτουργία “Εισαγωγή κωδικού”. Η 

λειτουργία έχει σκοπό κάθε φορά που τα µέλη ανακυκλώνουν κάποιο υλικό, να 

συµπληρώνουν το µοναδικό κωδικό που θα εκδίδεται από τα σηµεία συλλογής και να 

τους απονέµονται πόντοι. Αυτό αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη ιδέα προς υλοποίηση 

από οποιαδήποτε εταιρεία ανακύκλωσης επιλέξει να χρησιµοποιήσει το EWC ως 

µέθοδο για τη συλλογή ανακυκλώσιµου υλικού. Μεγάλα σηµεία συλλογής 

ανακυκλώσιµου υλικού θα πρέπει να εγκατασταθούν σε διάφορα σηµεία της πόλης. Τα 

συγκεκριµένα σηµεία θα προσφέρουν ασύρµατη σύνδεση στη σελίδα του EWC  ώστε 

τα µέλη να µπορούν να προσπελάσουν τη σελίδα του EWC και να συµπληρώνουν το 

κωδικό τους επί τόπου. Κάθε σηµείο συλλογής θα κάνει καταµέτρηση του ποσού που 

ανακύκλωσε το µέλος π.χ. (1 κιλό χαρτί) και θα προσφέρει πόντους ανάλογους µε τη 

ποσότητα που ανακυκλώθηκε. Φυσικά σε αρκετούς µπορεί να ακούγεται αδύνατο να 

δηµιουργηθούν τόσο “έξυπνα” σηµεία συλλογής, αλλά όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούµενη ενότητα, τέτοια υπάρχουν ήδη (χρειάζονται µικρές τροποποιήσεις) στη 

χώρα µας από το την εταιρεία ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε 

(http://www.antapodotiki.gr). Μία ακόµη έξυπνη ιδέα είναι η εταιρεία να προσφέρει 

κατά καιρούς περισσότερους πόντους σε κάποια συγκεκριµένη ύλη π.χ. αλουµίνιο λόγο 

της υψηλής ζήτησης αυτού του υλικού από εταιρείες που χρησιµοποιούν πρώτες ύλες 

Εικόνα 3.8: Λειτουργία Εισαγωγή 
κωδικού 
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που δηµιουργήθηκαν ύστερα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης. 

 

 

 Τελευταία λειτουργία του EWC είναι το SOS. Με τη συγκεκριµένη λειτουργία 

τα µέλη µπορούν να δηλώσουν κάποιο πρόβληµα περιβαλλοντικού χαρακτήρα που έχει 

το σηµείο που βρίσκονται. Παράδειγµα θα αποτελούσε µία παράνοµη ρίψη χηµικών η 

στερεών αποβλήτων σε δασική έκταση που θα µπορούσε να προκαλέσει ιδιαίτερη 

ζηµιά στο οικοσύστηµα της περιοχής ή κεραίες υψηλής ισχύος να είναι παράνοµα 

εγκατεστηµένες κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, πυρκαγιά κ.α. Το SOS είναι ίσως η 

εξυπνότερη λειτουργία του EWC χάρη στη χρήση της τεχνολογίας γαίο-τοποθεσία 

(geo-location). Το SOS ζητάει να έχει πρόσβαση στη γαίο-τοποθεσία (geo-location) την 

οποία βρίσκεται το µέλος που δηλώνει το πρόβληµα. Έτσι χάρη στην αποθήκευση των 

ακριβή συντεταγµένων µπορεί να εντοπισθεί γρήγορα και να αντιµετωπισθεί το 

πρόβληµα που δήλωσε το µέλος όπου και αυτό αν βρίσκεται. Επίσης η φόρµα επιτρέπει 

το “ανέβασµα” (upload) φωτογραφίας η οποία εµφανίζει το πρόβληµα και µπορεί να 

κριθεί από ειδικούς το κατά πόσο είναι επείγον να αντιµετωπισθεί το συντοµότερο 

Εικόνα 3.9: Έξυπνοι σταθµοί περισυλλογής ανακυκλώσιµων αποριµµάτων 
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δυνατό. Όλες οι σύγχρονες φορητές συσκευές έχουν ενσωµατωµένο GPS και έχουν τη 

δυνατότητα να προσφέρουν (µετά από την αποδοχή του χρήστη) πληροφορίες 

τοποθεσίας µέσα από τους περιηγητές (browsers). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει GPS 

για την απόκτηση των πληροφοριών χρησιµοποιείται η τεχνολογία Geo IP. Χάρη στο 

Geo IP µπορούµε να εντοπίσουµε από ποιο µέρος χρησιµοποιείται η IP του µέλους και 

να τον εντοπίσουµε βέβαια µε πολύ µικρότερη ακρίβεια. Στην ίδια κατηγορία το µέλος 

µπορεί να καταθέσει σχόλια ώστε να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις στην ανεύρεση 

του προβλήµατος αλλά και να δώσει µία σύντοµη περιγραφή του.  

 

3.4 Επιλογή Web App έναντι Application για συγκεκριµένη 
πλατφόρµα  

 

 Το EWC είναι µία εφαρµογή που πρέπει να είναι προσβάσιµη από κάθε χρήστη 

µε οποιοδήποτε φορητή συσκευή και αν αυτός φέρει µαζί του. Η προστασία του 

περιβάλλοντος αποτελεί µείζων πρόβληµα που πρέπει να συµµετάσχουµε όλοι ενεργά 

στην αντιµετώπιση του. Η υλοποίηση του EWC αποκλειστικά για ένα λειτουργικό 

σύστηµα (π.χ. Android) θα έκανε την εφαρµογή µη προσβάσιµη από ένα µεγάλο 

πλήθος ανθρώπων και των συσκευών τους που χρησιµοποιούν λειτουργικά συστήµατα 

διαφορετικά από αυτό που θα είχε επιλεχτεί για υλοποίηση. Αντίθετα µία Web 

εφαρµογή είναι προσβάσιµη από όλες τις φορητές συσκευές της αγοράς που απλά 

έχουν έναν περιηγητή διαδικτύου. 

  

 Φυσικά το ότι επιλέχτηκε το EWC να γίνει Web εφαρµογή έρχεται και µε ένα 

κόστος και αυτό είναι:  

•••• Η ταχύτητα: Η εφαρµογή θα είναι κατα λίγο πιό αργή στη προσπέλασή 

της µιας και κάθε φορά ένας εξυπηρετητής θα πρέπει να στέλνει στον 

περιηγητή όλες τις πληροφορίες που πρέπει να παρουσιάσει. Σε άλλη 

περίπτωση η εφαρµογή θα ήταν εγκατεστηµένη στη φορητή συσκευή 

του ενδιαφερόµενου και θα χρειαζόταν µόνο οι µεταφορά περιορισµένων 

πληροφοριών. Επίσης µία µικρή καθυστέρηση εισάγεται και από τη 

µέθοδο αναγνώρισης της συσκευής (TerraWURLF) που θα σχολιαστεί 

αργότερα. 
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•••• Οι λειτουργίες: Η εφαρµογή δεν είναι γραµµένη αποκλειστικά για 

κάποιο λειτουργικό σύστηµα και µη έχοντας στη διάθεσή µας εργαλεία, 

βιβλιοθήκες και API  για τη συγγραφή της εφαρµογής. Αυτό ουσιαστικά 

µας αποτρέπει από τη χρήση κάποιων λειτουργιών που προσφέρει µία 

φορητή συσκευή όπως π.χ. Γυροσκόπιο, επιταχυντή γραφικών, GPS κ.α. 

 

   Οι δύο περιορισµοί που αναφέρονται παραπάνω αν και περιοριστικοί δεν είναι 

απαγορευτικοί για την υλοποίηση του EWC. 

 

  



69 
 

4. Αρχιτεκτονική του EWC 

 

4.1 Joomla! Content Management System 

 

 To EWC όπως προαναφέρθηκε δηµιουργήθηκε µε βάση το CMS Joomla. Όλες οι 

επιπλέον λειτουργίες που παρέχει το EWC όπως το βίντεο Quiz, η Εισαγωγή κωδικού, 

η ερώτηση της ηµέρας κλπ έγιναν µέσα από τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε νέες 

επεκτάσεις (extensions) για τον  Joomla.  

  

 Το Joomla είναι ένα βραβευµένο σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (CMS), το 

οποίο µας επιτρέπει να οικοδοµήσουµε ιστοσελίδες και ισχυρές online εφαρµογές. 

Πολλές πτυχές, συµπεριλαµβανοµένης της ευκολία της χρήσης και επεκτασιµότητα, 

έχουν κάνει Joomla το δηµοφιλέστερο λογισµικό για τη δηµιουργία Web site. Το 

καλύτερο από όλα είναι πως ο Joomla αποτελεί µια λύση ανοικτού λογισµικού που 

είναι ελεύθερα διαθέσιµο σε όλους. 

 

 Ένα σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου είναι το λογισµικό που παρακολουθεί 

κάθε κοµµάτι του περιεχοµένου στην ιστοσελίδα µας, σαν τη τοπική δηµόσια 

βιβλιοθήκη που παρακολουθεί τα βιβλία που αποθηκεύει. Το περιεχόµενο µπορεί να 

είναι απλό κείµενο, φωτογραφίες, µουσική, βίντεο, έγγραφα, ή οτιδήποτε µπορείτε να 

σκεφτείτε. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της χρήσης ενός CMS είναι ότι δεν απαιτεί 

σχεδόν καµία τεχνική δεξιότητα ή γνώση για τη διαχείριση. ∆εδοµένου ότι το CMS 

διαχειρίζεται όλο το περιεχόµενο σας. (Joomla.org) 

4.2 Joomla! επεκτάσεις και Components 

 

 Μια Joomla! επέκταση είναι κάτι το οποίο επεκτείνει τις λειτουργίες του Joomla! 

πέρα από αυτές που προσφέρει ο πυρήνας “Joomla Core”. Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι 

επέκτασης: τα components, τα modules και τα plugins.  

  

 Οι επεκτάσεις διανέµονται σε συµπιεσµένα αρχεία , τα οποία περιλαµβάνουν ένα 

XML αρχείο δήλωσης που περιγράφει την κάθε επέκταση. Tο αρχείο δήλωσης XML 
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είναι υπεύθυνο ώστε ο Joomla! να καθορίσει το είδος της επέκτασης, πως ονοµάζεται, 

τι αρχεία περιλαµβάνονται σε αυτό και ποιες διαδικασίες απαιτούνται για την 

εγκατάσταση. 

 

 Για το EWC χρειάστηκαν οι επεκτάσεις Components (συστατικό) και αυτό διότι 

τα components είναι αναµφίβολα η πιο θεµελιώδες Joomla! επεκτάση. Όποτε µία 

σελίδα του Joomla! καλείται, ουσιαστικά καλείται ένα component. Σε αντίθεση µε τις 

υπόλοιπες επεκτάσεις, η έξοδος που δηµιουργείται από ένα component εµφανίζεται 

στην κύρια περιοχή περιεχοµένου (κέντρο της σελίδας). ∆εδοµένου ότι τo component 

είναι η πιο θεµελιώδης επέκταση, είναι και η πιο περίπλοκη στη δηµιουργία της.  

 

 Ένα component είναι υπεύθυνο για τη παρουσίαση frontend και backend στο 

Joomla. To backend αποτελεί το κοµµάτι του component που έχει πρόσβαση ο 

διαχειριστής της σελίδας και από εκεί καθορίζει το περιεχόµενο προς εµφάνιση. 

∆ηλαδή τι περιεχόµενο θα εµφανιστεί και µε ποιο τρόπο. Το frontend είναι το µέρος της 

σελίδας που είναι προσβάσιµο από τους επισκέπτες της σελίδας και εκεί εµφανίζεται το 

περιεχόµενο σύµφωνα µε το τρόπο που το  καθόρισε ο διαχειριστής. Πολλές φορές 

αρκετά components επιτρέπουν σε µέλι της σελίδας να τροποποιούν το περιεχόµενο 

ενός component. Κάτι που αποτελεί τη θεµελιώδη ιδέα του Web 2.0. 

 

 Από την έκδοση 1.5 του Joomla! και µετά  για τη κατασκευή των components 

χρησιµοποιείται το σχεδιαστικό πρότυπο Model-View-Controller (MVC). Το 

συγκεκριµένο σχεδιαστικό πρότυπο χρησιµοποιείται και σε πολλά άλλα γνωστά 

frameworks όπως CakePHP και αξίζει να αναφερθούµε λίγο σε αυτό. 

  

4.3 Το  σχεδιαστικό πρότυπο MVC 

 

 Μια Joomla! επέκταση εξυπηρετεί συχνά διάφορους τύπους χρηστών και πολλές 

διασυνδέσεις. Το διάγραµµα περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο δύο διαφορετικοί 

χρήστες έχουν πρόσβαση στο ίδιο σύστηµα: 
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 Χωρίς το MVC ή µια παρόµοια λύση, θα καταλήγαµε πιθανόν να 

επαναλαµβάνουµε µεγάλα τµήµατα κώδικα, όταν προγραµµατίζαµε διαφορετικές όψεις 

HTML και XML, καθένα τµήµα θα περιείχε στοιχεία ειδικά για την κάθε προβολή. 

Αυτό θα ήταν εξαιρετικά ανεπαρκής, δύσκολο να διατηρηθεί, και θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε ασυµφωνίες µεταξύ των όψεων. Όπως παρουσιάζεται και στο σχήµα 

παραπάνω οι όψεις αποτελούν τα διάφορα υποτιµήµατα σελίδες ενός component που 

µπορούν να προσπελαστούν ταυτόχρονα από τους διάφορους χρήστες. 

 

 Το Model-View-Controller πρότυπο σχεδίασης λογισµικού έχει οριστεί ως εξής: 

"Το MVC αποτελείται από τρία είδη αντικειµένων Το Model είναι το αντικείµενο της 

εφαρµογής, το View είναι το αντικείµενο παρουσίασης στην οθόνη , και το Controller 

καθορίζει τον τρόπο που το περιβάλλον εργασίας χρήστη αντιδρά στην την είσοδο του 

χρήστη. Πριν το MVC οι παραπάνω λειτουργίες συγκεντρώνονταν όλες µαζί σε ένα 

αντικείµενο ... Design Patterns—Elements of Reusable Object Oriented Software,  

Erich Gamma, et al” 

 

 Ο πρωταρχικός σκοπός του πρότυπο σχεδιασµού  Model-View-Controller είναι 

να µας παρέχει µια µέθοδο για την λογική οργάνωση του κώδικα. Το µοντέλο 

σχεδιασµού MVC χωρίζει το σχεδιασµό του λογισµικού σε τρεις λειτουργικούς τοµείς 

Εικόνα 4.1: Πρόσβαση στο Joomla 
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ή ρόλους. Οι λειτουργικές περιοχές είναι δεδοµένα πρόσβαση, η παρουσίαση και η 

επιχειρηµατική λογική. Αυτός ο διαχωρισµός µας επιτρέπει να επανασχεδιάσουµε ένα 

λειτουργικό τµήµα του component µας χωρίς να απαιτείται να επέλθουν αλλαγές στα 

υπόλοιπα τµήµατα. 

  

 Είναι σηµαντικό να µην συγχέουµε το πρότυπο σχεδιασµού MVC µε την τριών 

επιπέδων αρχιτεκτονική που διαχωρίζει τη λογική εφαρµογής σε τρεις κατηγορίες ή 

στρώµατα: το περιβάλλον εργασίας χρήστη (user interface), λογική επιχειρήσεων 

(business logic), καθώς και διαχείριση δεδοµένων (data management). H τριών 

επιπέδων αρχιτεκτονική ασχολείται περισσότερο µε το στρώµα δεδοµένων. Το πως 

αυτά θα εισαχθούν στο σύστηµα, θα τροποποιηθούν και θα αποθηκευτούν. Το MVC 

επικεντρώνεται περισσότερο στο στρώµα παρουσίασης. Είναι πολύ πιθανό ότι θα 

βρεθούµε να χρησιµοποιούµε ένα συνδυασµό των δύο. Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε τρία επίπεδα αρχιτεκτονικής, ανατρέξτε στην http://en.wikipedia.org / wiki / 

Multitier_architecture.  

 

 Υπάρχουν τρία τµήµατα στο πρότυπο σχεδιασµού MVC: το model, τo View και 

το Controller. Το model και το View µπορούν να θεωρηθούν ως µέρος του στρώµατος 

παρουσίασης, ενώ το model µπορεί να θεωρηθεί ως µια συγχώνευση της 

επιχειρηµατικής λογικής και της πρόσβασης δεδοµένων. Κάθε στοιχείο του MVC 

εκπροσωπείται σto Joomla! από µια αφηρηµένη τάξη: JModel, JView και JController 

(Kennard, 2010). Οι κατηγορίες αυτές βρίσκονται στη βιβλιοθήκη 

joomla.application.component. Στα επόµενα δύο διάγραµµατα εµφανίζεται πως 

συσχετίζονται οι κλάσεις και πως τα αντικείµενα : 

 

Εικόνα 4.2: Μοντέλο MVC - Όψη κλάσεων 
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  Για το EWC δηµιουργήθηκαν τα Components CodeCreateRedeem για την 

εισαγωγή του κωδικού που εκδίδεται από τα µηχανήµατα συλλογής ανακυκλώσιµου 

υλικού. Το συγκεκριµένο component είναι υπεύθυνο και για τη δηµιουργία νέων ή 

διαγραφή και τροποποίηση υπαρχόντων κωδικών στη βάση δεδοµένων. Στη συνέχεια 

έγιναν αρκετές τροποποιήσεις και διορθώσεις στο ανοιχτού κώδικα component 

Mobiform (http://sourceforge.net/projects/visitas/files/MobiForms/) ώστε να δουλεύει 

σωστά και µε το τρόπο που πρέπει στο EWC. Το mobiform είναι ένα component για τη 

δηµιουργία ερωτήσεων και δηµοσκοπήσεων. Το συγκεκριµένο component είναι 

υπεύθυνο για τις λειτουργίες του “Βίντεο Quiz” και “Ερώτηση Ηµέρας”. 

∆ηµιουργήθηκε το component RedeemPrize για την εξαργύρωση δώρων ανάλογα µε 

τους πόντους που συνέλεξε το µέλος, το component είναι επίσης υπεύθυνο για την 

ανάρτηση νέων δώρων στη σελίδα, και τέλος το GeoSOS για την υπηρεσία SOS. 

 

4.4 Mobile Joomla! 

 

 Αν και ο Joomla! αποτελεί µία σύγχρονη και εύκολη λύση για τη δηµιουργία 

web εφαρµογών αυτό δεν τον καθιστά ικανό να είναι “συµβατός” µε της φορητές 

συσκευές. Χάρη στο Joomla! µπορούµε να δηµιουργήσουµε εξαιρετικές ιστοσελίδες 

Εικόνα 4.3: Μοντέλο MVC 
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που είναι εύκολα προσπελάσιµες από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά όχι τόσο 

εύκολα από φορητές συσκευές. Η µεγαλύτερες ίσως διαφορές µεταξύ υπολογιστή και 

φορητής συσκευής στη προβολή ιστοσελίδων είναι οι: 

 

1. Μέγεθος οθόνης 

2. Υποστήριξη περιεχοµένου Adobe Flash 

3. Υποστήριξη Javascript 

4. Υποστήριξη συγκεκριµένων <tags> της XHTML 

 

 Το µέγεθος οθόνης αποτελεί γενικά ένα παράγοντα που πάντα πρέπει να 

υπολογίζουµε όταν δηµιουργούµε web εφαρµογές για φορητές συσκευές. Οι σελίδες 

µας θα πρέπει να είναι σε κατάλληλο µέγεθος ώστε να εµφανίζονται όσο το δυνατό πιο 

πλήρης στη µικρή οθόνη της συσκευής µας και µε γραµµατοσειρές µεγάλες και 

ευανάγνωστες. Η υποστήριξη περιεχοµένου Adobe flash, Javascript και XHTML 

(µερικώς) δεν υποστηρίζεται από αρκετές παλαιότερες συσκευές και όσο για το Adobe 

flash δεν υποστηρίζεται από τον Safari Browser του Apple iphone. 

 

 Η υποστήριξη του Adobe Flash είναι υπόθεση του κατασκευαστή του 

λειτουργικού συστήµατος της φορητής συσκευής οπότε δεν µπορεί να γίνει κάποια 

τροποποίηση σε αυτό το θέµα. Τα υπόλοιπα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε ένα 

απλό τρόπο. Κάθε φορά που µία συσκευή κάνει αίτηση να εµφανίσει το περιεχόµενο 

της σελίδας µας, ο Joomla! να το επιστρέφει σε µέγεθος κατάλληλο για την συσκευή 

µας αλλά και µε φιλτραρισµένα τα µη συµβατά XHTML tags και τα script της 

Javascript όπου και όταν αυτό χρειάζεται. Για τη παραπάνω λειτουργία 

χρησιµοποιήθηκε το component Kuneri Mobile Joomla! 

 

 Το Kuneri Mobile Joomla! είναι το πιο εξελιγµένο εργαλείο για να µετατρέψει τη 

Joomla! ιστοσελίδα σε ένα δικτυακό τόπο συµβατό µε όλα τα κινητά τηλέφωνα στον 

κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων των iPhone, Smartphone, iMode και WAP τα τηλέφωνα. 
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 Το Mobile Joomla! σιγουρεύεται πως η Joomla! ιστοσελίδα µας θα είναι 

διαθέσιµη για την πλειοψηφία των κινητών τηλεφώνων που είναι διαθέσιµα σήµερα. Το 

Mobile Joomla! εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή εµφάνιση της Joomla ιστοσελίδας 

µας µε τις σύγχρονες µεθόδους ανίχνευσης  φορητής συσκευής αλλά και των έξυπνων 

αλγορίθµων προσαρµογή περιεχοµένου για τη βελτιστοποίηση της εµπειρίας ειδικά για 

το τύπο φορητής συσκευής που επισκέπτεται την ιστοσελίδα. 

   

 

 Τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται από το mobile Joomla! Είναι: 

 

•••• Προηγµένη ανίχνευσης User Agent detection που είναι υπεύθυνο για τον 

εντοπισµό του τύπου φορητής συσκευής που συνδέθηκε στη σελίδα 

Joomla!. Το συγκεκριµένο γίνεται χάρη στο Tera - WURLF  που θα 

αναφερθεί παρακάτω. 

•••• Προηγµένη προσαρµογή εικόνας στο µέγεθος της οθόνης της συσκευής. 

Εικόνα 4.4: Mobile Joomla 

Εικόνα 4.5: Συµβατότητα µε τεράστια γκάµα συσκευών 
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•••• Κατηγοριοποίηση συσκευών ανάλογα µε το περιηγητή τους: XHTML, 

iPhone, iMode και WAP. 

•••• Πρότυπα εµφάνισης (templates) ώστε το περιεχόµενο της σελίδας να 

εµφανίζεται µε το καλύτερο δυνατό τρόπο για κάθε κατηγορία. 

•••• Ευέλικτες ρυθµίσεις για το τρόπο προβολής της σελίδας για κάθε 

κατηγορία. 

•••• Αποκλεισµός επιλογών για κατηγορίες συσκευών που δεν υποστηρίζουν 

κάποιες από αυτές. π.χ. Αναπαραγωγή βίντεο 

•••• Πλήρως παραµετροποιήσιµο και επεκτάσιµο µέσα από templates και 

modules 

•••• Συµβατότητα µε τις επεκτάσεις τρίτων (modules,components, plugins) 

•••• Η τεχνολογία πίσω από τον mobile Joomla!. Tera-WURLF 

(Mobile Joomla!) 

  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το Tera – WURLF χρησιµοποιείται ως την 

κεντρική τεχνολογία για την αναγνώριση του συγκεκριµένου τύπου φορητής συσκευής 

που επισκέπτεται τον ιστότοπό µας. Πιο αναλυτικά το Tera-WURFL είναι µία 

βιβλιοθήκη για PHP & MySQL που χρησιµοποιεί το Wireless Universal Resource 

Αρχείο (WURFL) για την ανίχνευση των δυνατοτήτων των κινητών συσκευών. Ο 

δικτυακός τόπος WURFL ορίζει το WURFL ως εξής:  

 

 “Το WURFL είναι ένα "φιλόδοξο" αρχείο ρυθµίσεων το οποίο περιέχει 

πληροφορίες σχετικά µε όλες τις γνωστές ασύρµατες συσκευές στη γη. Φυσικά, οι νέες 

συσκευές δηµιουργούνται και απελευθερώνονται ανά πάσα στιγµή. Αν και αυτό το 

αρχείο ρυθµίσεων είναι βέβαιο ότι θα είναι ξεπερασµένο µία ηµέρα µετά από κάθε 

ενηµέρωση, οι πιθανότητες είναι ότι η WURFL απαριθµεί όλες τις συσκευές WAP 

µπορείτε να αγοράσετε στο πλησιέστερο καταστήµατα.” 

 

 Παράδειγµα εφαρµογές τουTera-WURFL περιλαµβάνουν:  

 

•••• Αυτόµατη µεταφορά των επισκέπτων στην “κινητή” έκδοση του 

δικτυακού µας τόπου.  
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•••• Ανίχνευση των τύπων  streaming video που υποστηρίζει η φορητή 

συσκευή. 

•••• Ανίχνευση επισκεπτών iPhone, iPod και iPad και παρουσίαση µίας 

iPhone-φιλικής έκδοσης του site µας. 

•••• Χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε WALL4PHP ή HAWHAW για να 

δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα σε µια αφηρηµένη γλώσσα η οποία 

µεταδίδεται στην συσκευή σε CHTML, XHTML, XHTML-MP ή WML 

µε βάση του browser του κινητού µας. 

•••• Ανίχνευση υποστήριξης λήψης ringtone και υποστηριζόµενες µορφές 

ringtone. 

•••• Ανίχνευση της ανάλυσης της οθόνης της συσκευής και αλλαγή µεγέθους 

των εικόνων σε κατάλληλο µέγεθος για τη συσκευή.  

•••• Ανίχνευση υποστήριξης Javascript, Java/J2ME και Flash Lite Tera-

WURFL  

 Ο συντάκτης του Tera-WURFL είναι ο Steve Kamerman, ένας επαγγελµατίας 

Προγραµµατιστής PHP, MySQL DBA, Flash / Flex Actionscript Developer, Linux 

Administrator, ∆ιευθυντής Πληροφορικής και µερικής απασχόλησης στρατιώτης. Το 

έργο αρχικά χρηµατοδοτήθηκε από Tera Technologies  και αναπτύχθηκε ως ένα 

εσωτερικό πρόγραµµα που χρησιµοποιείται για την παροχή περιεχοµένου στους 

πελάτες της Tera-Tones.com. Μία τοποθεσία δηµιουργίας  ringtone και εικόνών για 

κινητά τηλέφωνα. 

Εικόνα 4.6: Καθυστέρηση Tera-WURLF για αναγνλωριση συσκευής 
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•••• Τι κάνει το Tera-WURLF τόσο ξεχωριστό 

 

 Υπάρχουν πολλά καλά συστήµατα ανίχνευσης φορητών συσκευών εκεί έξω, 

µερικά είναι δωρεάν, και µερικά επί πληρωµή. Ωστόσο, το καθένα έχει µια 

συγκεκριµένη εστίαση. Το επίσηµη WURFL API (διαθέσιµο στην PHP, Java και. NET 

προσεχώς) είναι δηµιούργηµα ενός από τους ιδρυτές της WURFL, Luca Passani. Ο 

Luca είναι η κινητήρια δύναµη πίσω από την ανίχνευση κινητών συσκευών και 

εκτιµάται ο ίδιος ιδιαίτερα στη κοινότητα ανάπτυξης εφαρµογών για φορητές συσκευές. 

Το APIs του εστίασε σε ακριβή εντοπισµό των δυνατότητων των κινητών συσκευών. 

Το Tera-WURFL εστιάζει στην υψηλή απόδοση ανίχνευσης κινητών συσκευών.  

 

•••• Υψηλή απόδοση: Tο Tera-WURFL χρησιµοποιεί την MySQL (MSSQL 

είναι σε πειραµατικό στάδιο) για την αποθήκευση των δεδοµένων 

WURFL. Κάθε νέα αναζήτηση αποθηκεύεται σε µία cache της MySQL 

διότι πιθανώς να χρησιµοποιηθεί πάλι σύντοµα. Αυτή η βάση δεδοµένων 

µπορεί να µοιράζεται µεταξύ πολλών εγκαταστάσεων του Tera-WURFL, 

έτσι ώστε όλες οι ιστοσελίδες σας µπορούν να επωφεληθούν από το να 

µοιράζονται την ίδια cache. Μη αποθηκευµένες αναζητήσεις στη cache 

χρειάζονται χρόνο για να ανιχνευτούν που κατα µέσο όρο είναι περίπου 

250 συσκευές ανά δευτερόλεπτο, µε προ - αποθηκευµένη ανιχνεύση στη 

cache η ταχύτητα εκτοξεύεται στις πάνω από 1000 συσκευές ανά 

δευτερόλεπτο.  

 

•••• Ακριβής Ανίχνευση των κινητών συσκευών: Με τη χρήση πάνω από 

µια ντουζίνα UserAgentMatchers, ειδικά προσαρµοσµένα για κάθε 

διαφορετική οµάδα από κινητές συσκευές,το Tera-WURFL συνεχώς 

βελτιστοποιείται και ρυθµίζεται ώστε να παρέχει πιο ακριβή 

αποτελέσµατα εντοπίζοντας πάνω από το 99% των  συσκευών της 

αγοράς.  

 

•••• Γρήγορη ανίχνευση Η/Υ εναντία φορητών συσκευών: Αν και η 

ανίχνευση των φορητών συσκευών είναι ικανοποιητική στις 

περισσότερες βιβλιοθήκες, δεν είναι πολύ καλή στους περιηγητές των 

Η/Υ. Ως αποτέλεσµα, οι χρήστες Η/Υ  ανιχνεύονται ως φορητές 
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συσκευές και στέλνονται σε λάθος τόπο. Το Tera-WURFL περιλαµβάνει 

µια δυνατότητα που ονοµάζεται SimpleDesktop Matching Engine που 

χρησιµοποιείται για να διαφοροποιήσει τους περιηγητές Η/Υ και των 

φορητών συσκευών σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Επιπλέον, αντί για 

δεκάδες χιλιάδες  µοναδικών UserAgents των Η/Υ να συσσωρεύονται 

στη µνήµη cache, το SimpleDesktop χρησιµοποιεί µόνο µία καταχώρηση 

στη µνήµη cache για να αντιπροσωπεύσει το σύνολο των περιηγητών για 

Η/Υ.  

 

•••• Ευχρηστία: Αφού η PHP έχει υψηλή χρήση στις µικρές και µεσαίες 

ιστοσελίδες, υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός νέων προγραµµατιστών. 

ΗTera-WURFL έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολη στη χρήση και τη 

διαχείρισή της. Μετά την αρχική ρύθµιση, µπορεί ο καθένας να 

συντηρήσει το σύστηµα µέσα από τη Web διεπαφή της σελίδας, όπως 

επίσης υπάρχει η ικανότητα για την ενηµέρωση της WURFL βάσης 

δεδοµένων µέσω του ∆ιαδικτύου. 

(Scientiamobile, 2011) 

 

Εικόνα 4.7: Ποσοστό αναγνώρισης συσκευών από Tera-WURLF 
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4.5 Geo IP 

   

 Για τη λειτουργία SOS χρειάζεται ο χρήστης να δεχθεί να δώσει µέσω της 

φορητής συσκευής του την ακριβή τοποθεσία του σε συντεταγµένες. Σχεδόν όλοι οι 

περιηγητές πλέον µπορούν να δώσουν τις συντεταγµένες από το GPS της φορητής 

συσκευής σε µία Web εφαρµογή. Αλλά τη γίνεται αν η φορητή συσκευή δεν διαθέτει 

GPS. Σε τέτοιες περιπτώσεις το Geo IP είναι η λύση.  To Geo IP (geographic Internet 

Protocol address location ) είναι οι γεωγραφικές πληροφορίες σχετικές µε είτε την 

περιοχή είτε τη IP που έχει µία συσκευή. Αυτή η λειτουργία εξάγει τη διεύθυνση 

χρηστών IP. Μια διεύθυνση IP είναι µια αριθµητική ετικέτα που ορίζεται σε µια 

συσκευή, συνήθως ένας υπολογιστής γραφείου ή ένα lap-top, το οποίο έχει πρόσβαση 

στο World Wide Web. Όταν η διεύθυνση IP εξάγεται, η τεχνολογία GEO IP κατόπιν 

εντοπίζει (ή χαρτογραφεί) την IP σε µία διαθέσιµη βάση δεδοµένων που ενηµερώνεται 

τακτικά µε τις πληροφορίες χωρών για τις απελευθερωµένες διευθύνσεις IP. Υπάρχουν 

ήδη διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών που καθιστούν αυτήν την τεχνολογία 

διαθέσιµη. Να επισηµανθεί πως το Geo IP δεν µπορεί να εγκριθεί τη ακριβή τοποθεσία 

του χρήστη µιας και οι IP συσχετίζονται µε τη θέση που βρίσκονται µέσα σε βάσεις 

δεδοµένων. Εκεί τα στοιχεία µπορεί να είναι λειψά ή και εσφαλµένα  (Ip-address-

find.com). 

 

 

Εικόνα 4.8: Εντοπισµός θέσης µε Geo IP 
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5. Συµπεράσµατα και Προτάσεις  

 

 Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και το συγκεκριµένο σύγγραµµα πιθανώς 

να θεωρείται παλιό µετά από ένα µε δύο χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι κακό µιας και 

αποδεικνύει τη συνεχή εξέλιξη των φορητών συσκευών αλλά και των τεχνολογιών που 

τις συνοδεύουν. Οι λειτουργίες που έρχονται ενσωµατωµένες στις φορητές συσκευές 

µας, γίνονται συνεχώς περισσότερες µε αρκετά πρόσφατο παράδειγµα τη καταβολή  

χρηµατικού ποσού σε κάποιον απλά “τσουγκρίζοντας” τα κινητά τηλέφωνα µεταξύ 

τους (Nouveau, 2011). Τόσο χρήσιµα εργαλεία στα χέρια µας είναι κρίµα να 

χρησιµοποιούνται µόνο για “παίρνουµε τηλέφωνα” και να µην γίνουν µέσο για την 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, ενηµέρωση κλπ του κατόχου τους. Οι τεχνολογίες που 

υποστηρίζουν οι µικρές αυτές συσκευές είναι  χιλιάδες και η ανάπτυξη εφαρµογών γι' 

αυτές πλέον είναι  εύκολη και απλά. Οι λειτουργίες που προσφέρει µία φορητή 

συσκευή είναι αρκετές και ικανές για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι φορητές συσκευές έχουν γίνει πλέον κοµµάτι της ζωής µας και όλοι οι νέοι έχουν 

εντάξει  µία ή και περισσότερες στη καθηµερινότητα τους. Η αναφορά στους “νέους” 

γίνεται µιας και είναι οι βασικοί εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

 

 Το EWC έχει υλοποιηθεί µέσα στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας και έχει 

σκοπό να παρουσιάσει µία εκπαιδευτική εφαρµογή που είναι ικανή να προσπελαστεί 

από φορητές συσκευές και να κάνει χρήση των διάφορων λειτουργιών της. Η εφαρµογή 

χρειάζεται σίγουρα επιπλέον βελτιστοποίηση και απασφαλµατοποίηση πριν µπορέσει 

τελικά να χρησιµοποιηθεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον. Μελλοντικά η εφαρµογή θα 

µπορούσε να υλοποιηθεί αποκλειστικά για τα τρία διάσηµα λειτουργικά συστήµατα, 

Android, Windows Phone 7 και Apple IOS, µιας και το µεγαλύτερο ποσοστό χρηστών 

θα χρησιµοποιεί κάτι από τα τρία. Φυσικά η υλοποίηση της εφαρµογής αποκλειστικά 

για κάποια πλατφόρµα θα ανοίξει νέους δρόµους για την υλοποίηση νέων υπηρεσιών. 

Πλέον όλες οι λειτουργίες των συσκευών θα είναι προσβάσιµες προς χρήση, κάτι που 

τώρα δεν είναι εφικτό λόγο του περιορισµού της Web υλοποίησης της εφαρµογής. 

 

 To EWC µελλοντικά και εφόσον αποκτήσει ένα µεγάλο αριθµό µελών θα 

µπορούσε να παρέχει λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας µεταξύ των 

µελών όπως ανέβασµα φωτογραφιών, δηµοσίευση ιδεών και ιστοριών ανακύκλωσης, 

όπως επίσης και παιχνίδια που θα αποφέρουν πόντους στα µέλη. Ιδέες που 
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χρησιµοποιήθηκαν µε πολύ θετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή Recycle Pix. 

 

 Το EWC δηµιουργήθηκε µε σκοπό µελλοντικά να ενταχθεί από µία εταιρεία 

ανακύκλωσης ή συλλογής απορριµµάτων για ανακύκλωση. Γι' αυτό το λόγο έγινε 

επικοινωνία µε την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε (1ο χλµ. Θέρµης - Τριαδίου (Gold Center, 

Κτίριο 9) , Τ.Θ. 60497 - 57001 ΘΕΡΜΗ, ΤΗΛ: 2310-463.930 - FAX: 2310-486.203, E-

mail: info@anatoliki.gr ) και συγκεκριµένα µε τον κ. ∆ηµήτριο Τσιφτελίδη 

(MSc Engineer of Pollution Control Technologies, Department of Environment ) που 

µας έδωσε πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία της επιχείρησης.  

 

 Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. είναι ∆ιαδηµοτική Αναπτυξιακή Εταιρία του νοµού 

Θεσσαλονίκης. Εµπλέκεται στο σύστηµα της Ανακύκλωσης 

''Συσκευασιών''  υποστηρίζοντας τεχνικά και επιστηµονικά την Ελληνική Εταιρία 

Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). 

 

 Στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ. (Κ∆ΑΥ Θέρµης) καταλήγουν όλα τα οχήµατα 

συλλογής της Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου και πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός 

των υλικών στις πέντε κατηγορίες (Αλουµίνιο,Πλαστικό,Χαρτί,Γυαλί,Λευκοσίδηρο) µε 

χειροδιαλογή και µηχανική διαλογή. 

 

 Στη συνέχεια οι ποσότητες του κάθε υλικού δεµατοποιούνται και πωλούνται σε 

ιδιώτες, σε εταιρίες δηλαδή οι οποίες χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη  για την παραγωγή 

ή συσκευασία των προϊόντων τους ανακυκλώσιµα υλικά. Η συνεργασία αυτή ωφελεί 

τους επιχειρηµατίες λόγω χαµηλού κόστους αγοράς πρώτης ύλης και το αποτέλεσµα 

είναι το ίδιο µπορεί και καλύτερο. 

 

 Το πρόγραµµα Ανακύκλωσης είναι ανταποδοτικό. Αυτό σηµαίνει ότι η ΕΕΑΑ 

κάθε χρόνο επιδοτεί µε χρηµατικά ποσά τους ∆ήµους που συµµετέχουν µε βάση το 

ετήσιο τονάζ την συνολική ποσότητα δηλαδή ανακυκλώσιµης ύλης την οποία θα 

µεταφέρουν στο Κ∆ΑΥ. Τα χρήµατα αυτά θα συµβάλουν στην µακροπρόθεσµη µείωση 

των δηµοτικών τελών. Εδώ είναι το οικονοµικό όφελος του πολίτη που ανακυκλώνει. 

Το περιβαλλοντικό όφελος είναι τεράστιο.  
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 Εδώ να σηµειώσουµε πως µε τα λεφτά που δίνονται από τον ΕΕΑΑ µπορεί ένα 

ποσοστό των χρηµάτων να δοθεί στο EWC µε σκοπό να προσφέρονται δώρα ως 

ανταπόδοση στους πολίτες που ανακυκλώνουν και συλλέγουν πόντους.  Επίσης  οι 

εταιρείες που επωφελούνται από την ανακυκλώσιµη ύλη π.χ. οι γαλακτοβιοµηχανίες οι 

οποίες συσκευάζουν τα προϊόντα τους σε πλαστικό ανακύκλωσης και όχι πρώτης 

παραγωγής (επεξεργασία πετρελαίου), µπορούν να διαφηµιστούν µέσω του EWC και 

να σπονσοράρουν τη προσπάθεια. Η συνεργασία µεταξύ επιχειρηµατιών και εταιρειών 

ανακύκλωσης ωφελεί τους επιχειρηµατίες λόγω χαµηλού κόστους αγοράς πρώτης ύλης 

και το αποτέλεσµα είναι το ίδιο µπορεί και καλύτερο. Τελικά το όφελος για το πολίτη 

είναι τριπλό µιας και µέσα από την ανακύκλωση µπορεί να αποκτήσει δώρα, µειωµένα 

δηµοτικά τέλη και προστασία του περιβάλλοντος. 

 

  Τέλος ο κ. Τσιφτελίδης µετά από ερώτηση για το τι θα περίµενε να προσφέρει 

µία διαδικτυακή εφαρµογή – σελίδα που θα χρησιµοποιούνταν στο χώρο εργασίας του 

απάντησε πως προσωπική του άποψη, για την δηµιουργία σελίδας ενηµέρωσης - 

εκπαίδευσης σε περιβαλλοντικά θέµατα θα πρέπει να δοθεί έµφαση στο περιβαλλοντικό 

όφελος τέτοιων δράσεων και στον πολύ σηµαντικό ρόλο που καλείται να παίξει ο 

καθένας από µας.  

 

 Το EWC µέσα από τη κατηγορία “Νέα” ενηµερώνει – ευαισθητοποιεί τους 

πολίτες αναφέροντας καθηµερινά για τις διάφορες δράσεις εταιρειών – συλλόγων – 

δήµων  κλπ. Επίσης η κατηγορία “Βίντεο Quiz” εκπαιδεύει τα µέλη µέσα από τη 

προβολή βίντεο και την απάντηση ερωτήσεων. Μάλιστα το κίνητρο των πόντων κάνει 

τα µέλη µόνιµα, ενεργά και προσφέρει ανταπόδοση για τη γνώση που απέκτησαν. 
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